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 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2015 
 
Ved utgangen av bankens 173. driftsår fremstår Sparebanken Øst 
som en svært godt kapitalisert sparebank. Konsernets kjernekapital 
er meget solid og utgjør ved årsslutt 3.192,2 mill. kroner, som 
tilsvarer en kapitaldekning på 20,29 prosent. Ren kjernekapital per 
31.12.15 viser 16,29 prosent og ligger vesentlig over bankens 
definerte målsetting. Sparebanken Øst har igjennom målrettede 
tiltak posisjonert seg for å bedre sin konkurransekraft og øke sitt 
handlingsrom. For 2015 ble konsernets resultat før skatt 339,7 mill. 
kroner. Resultat etter skatt ble 256,0 mill. kroner som gir en 
egenkapitalrentabilitet på 9,29 prosent. Resultatet vurderes å være 
tilfredsstillende sett i lys av bankens kapitaldekning, 
balansesammensetning og utviklingen i de finansielle markedene. 
Med bakgrunn i bankens meget solide kapitalsituasjon og 
tilfredsstillende resultat, er det besluttet å utbetale et kontantutbytte 
per egenkapitalbevis på 3,30 kroner og et samfunnsutbytte på 
samfunnskapitalen på 34,2 mill. kroner. Utbyttene er i tråd med 
vedtatt utbyttepolicy.  
  
 
VIRKSOMHETEN I 2015 
 
Konsernet oppnådde i 2015 et resultat før skatt på 339,7 mill. kroner mot 533,1 mill. kroner i 2014. 
Resultatet i 2014 var sterkt preget av salgsgevinsten i Nets Holding AS. Resultatet i 2015 er vesentlig 
påvirket av negative verdiendringer i bankens likviditetsportefølje som følge av den generelle 
markedsutviklingen på verdipapirer samt reduserte netto rente- og kredittprovisjonsinntekter som 
følge av vesentlig økt konkurranse. Konsernet Sparebanken Øst består av morbank og fire 100 
prosent eide datterselskap. AS Financiering, etablert i 1930, er en sentral aktør innen 
bruktbilfinansiering. Sparebanken Øst Eiendom AS med datterselskap eier, forvalter og utvikler 
eiendom. Sparebanken Øst Boligkreditt AS verdipapiriserer boliglån for banken og oppnår med det 
lavere finansieringskostnader for konsernet. Øst Prosjekt AS har som formål å overta prosjekter for 
sikring og realisering av utsatte engasjement i morbanken. Bankens datterselskap har i 2015 vært 
viktige bidragsytere til konsernets samlede inntjening.  
 
Konsernets egenkapitalavkastning ble i 2015 9,29 prosent og anses tilfredsstillende i lys av betydelig 
økt egenkapital samt at banken i 2015 ikke har hatt vesentlige engangsgevinster. Banken kan fortsatt 
vise til meget god kostnadskontroll.     
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Forvaltningskapitalen ble i 2015 redusert med 497,0 mill. kroner og utgjør 34.509,1 mill. kroner ved 
utgangen av 2015. Netto utlån til kunder er redusert med 2,5 prosent som et resultat av bankens 
bevisste strategivalg.  
 
Det er ikke gjennomført forsknings- eller utviklingsaktiviteter i konsernet Sparebanken Øst i 2015. 
 
Konsernet er meget godt kapitalisert med en ren kjernekapitaldekning som utgjør 16,29 prosent per 
utgangen av 2015 basert på standardmetoden. Tilsvarende for 2014 var 13,94 prosent.  
 
I et år med betydelige svingninger og økt usikkerhet har kredittrisikoen, uttrykt ved vår 
risikoklassifisering, vist en positiv utvikling. Banken har en høyere andel engasjement 
med beste risikoklasse ved utgangen av 2015 sammenlignet med utgangen av 2014. En økende andel 
personkunder bidrar til ytterligere redusert konsentrasjonsrisiko. Misligholdte og tapsutsatte lån er 
vesentlig redusert. Etterlevelseskontroller utført av intern revisor og av avdeling styring & kontroll 
viser en gjennomgående tilfredsstillende prosess for vurdering av risikoer, tilfredsstillende utforming 
av prosesser og rutiner og at etterlevelsen av prosesser og rutiner er god. Det er ikke registrert 
hendelser i 2015 som har medført fare for vesentlige tap.  
 
Styret foreslår et utbytte på 3,30 kroner per egenkapitalbevis. Fortjeneste per egenkapitalbevis etter 
skatt for konsern er 4,79 kroner. Bokført egenkapital per bevis per 31.12.15 er 55,06 kroner inklusiv 
foreslått utbytte. Foreslått utbytte til egenkapitalbeviseierne er innenfor vedtatt og kommunisert 
utbyttepolitikk og utgjør 68,9 prosent av egenkapitalbeviseiernes andel av konsernets årsresultatet. 
Det er foreslått avsatt 34,2 mill. kroner i samfunnsutbytte til allmennyttige formål.  

 
 
Styret og administrasjonen vil berømme de ansatte for god innsats i 2015.  
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STRATEGI OG MÅL 

  
Visjon 
Sparebanken Øst ønsker å være en ledende sparebank i østlandsområdet.  
 
Forretningsidé 
Sparebanken Øst skal være en frittstående, selvstendig og lokalt styrt leverandør av finansielle 
tjenester som skal sette folk flest og små og mellomstore bedrifter i stand til å utnytte sine 
økonomiske ressurser på en best mulig måte. 
 
Sparebankidentitet 
Sparebanken Øst ønsker å være samfunnsorientert og ha høye etiske krav.  
Vi ønsker å være en bidragsyter til verdiskapning og bærekraftig utvikling – spesielt i kommunene 
Øvre Eiker, Nedre Eiker og Drammen.  
Vi ønsker å være utviklingsorientert med lokal forankring.  
Vi ønsker å være en solid, langsiktig og troverdig sparebank.  
 
Kjerneverdier 
Sparebanken Øst ønsker å etterleve følgende tre kjerneverdier: 

 forutsigbar 

 folkelig 

 fremoverlent 
 
Marked 
Bankens hovedkontor ligger i Drammen med forretningsadresse i Hokksund i Øvre Eiker kommune.  
Det bor 175.000 mennesker i vårt lokalmarked, hvorav 67.000 i Drammen. Næringsutviklingen i 
kommunene er god og næringslivet går godt. Det er ventet en kraftig befolkningsvekst og økt 
næringsetablering i regionen. Innenfor en drøy times reiseavstand fra Drammen, har banken et totalt 
nedslagsfelt på nærmere 2 mill. mennesker som utgjør ca. 40 prosent av Norges befolkning. I dette 
området ønsker Sparebanken Øst å være en liten aktør samtidig som vi er en stor aktør i Nedre 
Buskerud. Sparebanken Øst definerer det sentrale østlandsområdet som sitt hovedmarked, banken 
anser hele landet som marked gjennom nettdistribusjon til personkunder.  
 
Kjernevirksomhet 
Sparebanken Øst ønsker å dekke kundenes behov for vanlige finansielle produkter. Våre 
hovedprodukter er spareprodukter, kredittprodukter og betalingsprodukter.  
 
Organisasjons- og medarbeiderutvikling  
Banken vil ha en markedsorientert organisasjon som byr på interessante utfordringer for ansvars-
bevisste og kvalifiserte medarbeidere. Vi ønsker å utvikle våre ansatte til å møte fremtidige krav til 
kompetanse og omstilling, og vi ønsker å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver ved å ha et godt 
arbeidsmiljø og konkurransedyktige betingelser.  
 
Banken er tilsluttet autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) og har ved årsskiftet 51 
autoriserte finansielle rådgivere. Internskolen i banken legger til rette for nødvendig 
kompetanseutvikling i tråd med utviklingen i våre rammevilkår og omgivelser for øvrig. 
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Marked og merkevarestrategi 
Sparebanken Øst betjener markedene gjennom en kombinasjon av bankens filialer, nettløsninger og 
eksterne formidlere. Sparebanken Øst har en tredelt og segmentert markedsmodell basert på en 
"House of Brands" merkevarestrategi. Modellen gjør banken i stand til å betjene alle typer kunder, 
både de som ønsker å møte banken ansikt til ansikt og de som ønsker å gjøre det meste av 
tjenestene selv. Modellen gjør oss i stand til å betjene både dagens og fremtidens bankkunder. 
Markedsmodellen er under kontinuerlig utvikling for å betjene alle våre kunder på best måte. 
 
DinBANK.no hadde sin oppstart september 2006. Konseptet er etablert som et meget enkelt, 
effektivt og rimelig bankalternativ for selvbetjeningskunder. DinBANK.no har i all hovedsak gitt lån til 
kunder med pant i bolig innenfor 75 prosent belåningsgrad. Kundene kommer fra hele Norge, dog 
med overvekt av kunder i fylkene Oslo, Akershus og Buskerud. 
 
Topprente.no ble etablert i mars 2011 og er et effektivt selvbetjeningskonsept som tilbyr svært 
konkurransedyktig rente på sparing. Topprente.no har kunder som kommer fra hele landet med 
overvekt av kunder i fylkene Oslo, Akershus og Buskerud.  
 
Boligkreditt.no ble etablert av Sparebanken Øst Boligkreditt AS i desember 2012 og er et 
selvbetjeningskonsept som tilbyr boliglån med pant i selveierbolig.   
Boligkreditt.no tilbyr konkurransedyktige vilkår på boliglån over 2 mill. kroner inntil 75 prosent av 
eiendommens markedsverdi.  
 
Sparebanken Øst følger også trender innenfor miljø og bærekraftig utvikling og tilpasser vår 
virksomhet i forhold til utviklingen på dette området. I 2014 etablerte vi derfor to nye produkter: 
grønt boliglån og grønt billån. 
 
 
Overordnede økonomiske mål 
Sparebanken Øst skal være en lønnsom bank drevet etter forretningsmessige prinsipper. Styret har 
fastsatt tre overordnede økonomiske mål for virksomheten:  
 

 Konsernets mål for likviditet er at illikvide eiendeler skal ha en langsiktig finansiering på 105 
prosent finansiering over tid  

 Konsernets mål for ren kjernekapital er satt til 14,5 prosent fra og med 1. juli 2016  

 Konsernets mål for avkastning på egenkapitalen er satt til 10 prosent over tid  
 
Styret mener at bankens vekst best vil kunne oppnås ved organisk vekst og anser vekst over tid som 
viktig for å sikre at banken når sine mål og bevarer sin uavhengighet.  
All vekst skal skje med de forutsetninger som settes av bankens tre overordnede økonomiske mål. 
 
 
 

REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET 
 

REGNSKAPSPRINSIPPER 
Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med IFRS, International Financial Reporting 
Standards, godkjent av EU. 
 
Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn ved utarbeidelsen 
av årsregnskapet. 
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RESULTAT  
Konsernet oppnådde i 2015 et resultat før skatt på 339,7 mill. kroner mot 533,1 mill. kroner i 2014. 
Resultatet i 2014 var sterkt påvirket av gevinsten ved salg av aksjene i Nets Holding AS. Gevinsten 
utgjorde 134,7 mill. kroner. I 2015 gir gevinst ved salg av eiendommer positiv engangseffekt på 34,6 
mill. kroner. Årets resultat påvirkes negativt av betydelig urealisert negativ verdiendring på bankens 
likviditetsportefølje samt reduserte netto renteinntekter.  
 
I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør resultat før skatt 1,00 prosent mot  
1,59 prosent i 2014.  
 
Resultat etter skatt viser et overskudd på 256,0 mill. kroner mot 428,7 mill. kroner i 2014. Dette gir 
en egenkapitalrentabilitet etter skatt for 2015 på 9,29 prosent mot 16,72 prosent i 2014.  
 

Resultat etter skatt for morbank viser et overskudd på 182,1 mill. kroner i 2015 mot 360,6 mill. 
kroner i 2014. Morbank har i 2015 mottatt utbytte på 90,0 mill. kroner fra datterselskap. I 2014 
mottok morbank utbytte på 60,0 mill. kroner fra datterselskap. På konsernnivå er utbyttene 
eliminert. 
 
Netto renteinntekter 
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble 586,7 mill. kroner i 2015 og viser en reduksjon på 20,2 
mill. kroner i forhold til 2014. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter tilsvarer 1,72 prosent av 
gjennomsnittlig forvaltningskapital for året 2015 mot 1,81 prosent for 2014.  
 
Sikringsfondsavgift er belastet med 11,3 mill. kroner i 2015 mot 10,4 mill. kroner i 2014.   
 
Driftsinntekter 
Mottatt utbytte fra egenkapitalinstrumenter utgjør 1,3 mill. kroner mot 7,3 mill. kroner i 2014. 
Nedgangen gjelder bortfall av utbytte fra Nets Holding AS. 
 
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester utgjør 79,8 mill. kroner og viser en nedgang på 1,8 
mill. kroner sammenliknet med fjoråret. Provisjonsinntektene kommer fra tradisjonelle 
banktjenester.     
 
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester utgjør 39,2 mill. kroner og viser en nedgang på 
4,5 mill. kroner i forhold til 2014. 
 
Netto verdiendringer og gevinst/tap på finansielle eiendeler gir en negativ verdiendring på 42,7 mill. 
kroner i 2015. Til sammenlikning utgjorde netto verdiendringer og gevinst/tap på finansielle 
eiendeler en inntektsføring på 160,2 mill. kroner i 2014. I fjor utgjorde gevinst ved salg av aksjer i 
Nets Holding AS 134,7 mill. kroner og gevinst knyttet til nedsalg i Frende Holding AS utgjorde 11,7 
mill. kroner. Verdiendringen vedrørende garantien overfor Eksportfinans ASA viser en kostnadsføring 
på 5,1 mill. kroner i 2015, mot en inntektsføring på 10,2 mill. kroner i 2014. Ut over dette, ligger 
årsaken til nedgangen i den generelle marginutgangen som har vært på obligasjoner i 
likviditetsporteføljen.  
 
Andre driftsinntekter utgjør 61,0 mill. kroner og viser en økning på 20,5 mill. kroner i forhold til 2014. 
Økningen gjelder i hovedsak gevinst ved salg av eiendommer på til sammen 34,6 mill. kroner. Salgene 
medfører reduserte leieinntekter. 
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Driftskostnader 
Totale driftskostnader utgjør 289,1 mill. kroner og tilsvarer 0,85 prosent av gjennomsnittlig 
forvaltningskapital. Til sammenlikning utgjorde totale driftskostnader 296,1 mill. kroner i 2014, 
tilsvarende 0,88 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital.  
 
Lønn og generelle administrasjonskostnader utgjør 218,5 mill. kroner i 2015 mot 217,5 mill. kroner i 
2014. Antall aktive årsverk i konsernet ved utgangen av 2015 var 226 mot 225 ved utgangen av 2014. 
Antall aktive årsverk i morbank ved utgangen av 2015 var 196 mot 195 ved utgangen av 2014.   
 
Avskrivninger utgjør 17,9 mill. kroner i 2015 mot 19,8 mill. kroner i 2014.  
 
Andre driftskostnader utgjør 52,7 mill. kroner i 2015 mot 58,8 mill. kroner i 2014.  
 
Tap på utlån og garantier  
Konsernets resultatførte tap på utlån og garantier er 18,1 mill. kroner i 2015, mot 23,6 mill. kroner i 
2014.  
 
Individuelle nedskrivninger på utlån og garantier til kunder utgjør 81,0 mill. kroner ved utgangen av 
2015 og viser en nedgang på 13,3 mill. kroner siden forrige årsskifte. Nedgangen er konstatering av 
tidligere nedskrivninger.  
 
Nedskrivninger på grupper av utlån til kunder utgjør 43,4 mill. kroner ved utgangen av  
2015, og er uendret siden forrige årsskifte. 
 
Brutto misligholdte og tapsutsatte engasjementer utgjør 242,9 mill. kroner ved utgangen av 2015 
mot 423,8 mill. kroner ved utgangen av 2014. Netto misligholdte og tapsutsatte engasjementer 
utgjør 161,9 mill. kroner og viser en reduksjon på 167,6 mill. kroner i forhold til utgangen av 2014. 
Nedgangen i misligholdte og tapsutsatte engasjement er et resultat av iverksatte tiltak for 
risikoreduksjon i utlånsporteføljen. 
 
Disponering av årsoverskuddet 
Styret foreslår at årsoverskuddet i morbank blir disponert som vist nedenfor. Utbytte er foreslått 
med kr 3,30 per egenkapitalbevis, og avsetning til samfunnsutbytte er foreslått med totalt 34,2 mill. 
kroner. Foreslått utbytte til egenkapitalbeviseiere og samfunnskapitalen utgjør 40,08 prosent av 
overskuddet til konsernet. Beregnet på basis av overskuddet i morbank utgjør samlet utbytte 56,34 
prosent. For regler om utdeling av utbytte vises det til lov om finansieringsvirksomhet § 10-6, 
herunder særlig 3. og 4. ledd.  

(Tall i mill. kroner)  2015 

Utbytte egenkapitalbevis 68,4 

Samfunnsutbytte 34,2 

Overført til utjevningsfond 2,2 

Overført til grunnfond 77,3 

Årsoverskudd 182,1 

   
Utjevningsfondet (eksklusiv utbytte) utgjør nå 272,8 mill. kroner som tilsvarer kr 13,16 per 
egenkapitalbevis. 
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BALANSE  
Forvaltningskapitalen er redusert med 497,0 mill. kroner siden forrige årsskifte og utgjør 34.509,1 
mill. kroner ved utgangen av 2015.  
 
Kontanter og fordringer på sentralbanker er redusert med 103,5 mill. kroner siden forrige årsskifte og 
utgjør 378,0 mill. kroner per 31.12.15.  
 
Netto utlån til kredittinstitusjoner har økt med 0,6 mill. kroner siden forrige årsskifte og utgjør 8,1 
mill. kroner per 31.12.15. Utlån til kredittinstitusjoner er i sin helhet interbanklån i Norge.   
 
Netto utlån til kunder utgjør 27.975,8 mill. kroner og viser en nedgang på 722,0 mill. kroner siste 12 
måneder, tilsvarende 2,5 prosent. Netto utlån til personkunder er redusert med 2,6 prosent, mens 
netto utlån til næringskunder er redusert med 2,0 prosent. 
 
Brutto utlån til personkunder utgjør 85,6 prosent av totale utlån til kunder, som er samme andel som 
ved utgangen av 2014. 
 
Beholdningen av sertifikater og obligasjoner viser en økning på 650,4 mill. kroner siden forrige 
årsskifte og utgjør 4.760,2 mill. kroner ved utgangen av 2015. Beholdningen består i sin helhet av 
likviditetsportefølje og utgjør pålydende 4.737,3 mill. kroner.  
 
Bankens aksjer i Frende Holding AS og Eksportfinans ASA er klassifisert som ”tilgjengelig for salg”. 
Aksjene i Frende Holding AS er ved utgangen av 2015 verdsatt til 210,0 mill. kroner. Økningen fra 
2014 reflekterer en andel av verdiskapningen i selskapet som tilfaller Sparebanken Øst.   
Beholdning av aksjer i Eksportfinans ASA er ved utgangen av 2015 verdsatt til 200,0 mill. kroner. 
Reduksjonen fra 2014 reflekterer selskapets resultat per 3. kvartal 2015.   
 
I november i fjor offentliggjorde Visa Inc. (USA) avtale om å kjøpe samtlige aksjer i Visa Europe Ltd. 
Sparebanken Øst har eierinteresse i Visa Europe Ltd indirekte gjennom medlemskap i Visa Norge. 
Bankens beste estimat bygger på den oppdaterte verdsettelsen av eierandelene i Visa Europe Ltd ved 
utgangen av året. Verdien av andelen i Visa Norge er satt til 17,4 mill. kroner. Eierandelen er 
klassifisert som «tilgjengelig for salg» og verdiendringen er regnskapsført i totalresultatet 
(egenkapital). Avtalen avhenger av godkjenning av flere konkurransemyndigheter og verdiøkningen i 
totalresultatet vil på realisasjonstidspunktet bli regnskapsført som gevinst i det ordinære 
resultatregnskapet.  

Innskudd fra kunder utgjør 13.159,3 mill. kroner per 31.12.15 og viser en nedgang de siste 12 
måneder på 237,7 mill. kroner, tilsvarende 1,8 prosent. Innskuddsdekningen ved utgangen av 2015 
var 47,04 prosent mot 46,68 prosent ved utgangen av 2014.  
 
Innskuddsdekningen i morbank ved utgangen av 2015 var 74,39 prosent mot 70,68 prosent ved 
utgangen av 2014.  
 
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer utgjør 17.205,3 mill. kroner og viser en nedgang på 344,6 
mill. kroner siden forrige årsskifte.  
 
Andre langsiktige låneopptak utgjør 150,3 mill. kroner ved utgangen av 2015 og viser en reduksjon på 
60,2 mill. kroner siden forrige årsskifte.  
 
Kortsiktige innlån (definert som innlån med gjenstående løpetid under 1 år) utgjør 2.725,0 mill. 
kroner per 31.12.15. 
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DATTERSELSKAP 
 
Sparebanken Øst Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Øst. Selskapet ble stiftet 
14.04.09 og har til formål å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån, lån sikret ved 
pant i andre realregistrerte formuesgoder eller offentlig lån og å finansiere utlånsvirksomheten 
hovedsakelig ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Belåningsgraden i sikkerhetsmassen 
(LTV) ved utgangen av 2015 var 45,8 prosent. Til sammenlikning var tilsvarende tall 46,3 prosent ved 
utgangen av 2014. 
 
Selskapets forvaltningskapital var 9.254,9 mill. kroner ved utgangen av 2015 og består i all hovedsak 
av 1. prioritets pantelån i bolig, og er finansiert gjennom obligasjoner med fortrinnsrett og 
trekkrettighet fra morselskapet. Selskapets innskutte egenkapital er 650,0 mill. kroner, hvorav 319,8 
mill. kroner er aksjekapital og 330,2 mill. kroner er overkurs. Resultat etter skatt viser et overskudd 
på 80,5 mill. kroner i 2015 mot 87,6 mill. kroner i 2014. Selskapet har ingen ansatte, men leier 
tjenester av Sparebanken Øst. Obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av Sparebanken Øst 
Boligkreditt AS har siden 1. kvartal 2011 blitt ratet AAA av Moody’s. 
 
AS Financiering er et heleid finansieringsselskap av Sparebanken Øst. Hovedproduktet er 
gjeldsbrevfinansiering av bruktbil. Selskapet oppnådde et overskudd etter skatt på 39,7 mill. kroner 
mot 32,5 mill. kroner i 2014. Forvaltningskapitalen utgjør 1.692,6 mill. kroner. Ved utgangen av 2015 
har selskapet 25 årsverk. 
 
Sparebanken Øst Eiendom AS har som hovedformål å drive vanlig eiendomsdrift ved kjøp og salg, 
utleie og utvikling av fast eiendom samt kjøp og salg av løsøre innenfor ulike forretningsområder. 
Driftsinntekter utgjorde 63,4 mill. kroner i 2015 mot 44,0 mill. kroner i 2014. Økningen skyldes 
gevinst ved salg av eiendom i 2015. Resultat etter skatt viser et overskudd på 39,2 mill. kroner i 2015, 
mot 7,0 mill. kroner i 2014. Selskapet har 6 ansatte. Aksjekapitalen er 35,1 mill. kroner. 
 
Øst Prosjekt AS har som hovedformål å overta prosjekter og drive industri- og handelsvirksomhet til 
sikring og realisering av utsatte engasjement i morbanken. Selskapet har ingen ansatte og 
aksjekapitalen utgjør 12,0 mill. kroner. Resultat etter skatt viser et overskudd på 0,7 mill. kroner i 
2015 mot et underskudd på 0,1 mill. kroner i 2014.  
 

 
SAMFUNNSANSVAR 
 
Banken har nedfelt i sin strategi at Sparebanken Øst ønsker å være samfunnsorientert og ha høye 
etiske krav. I dette ligger at banken har et ansvar i samfunnet utover å skape bedriftsøkonomiske 
overskudd. Det skal stilles høye etiske krav, ikke bare til bankens ansatte, men også i forhold til 
kunder, leverandører og andre interessenter. Banken har fastsatt etiske regler for ansatte og 
tillitsvalgte i banken og dens datterselskap. Disse reglene gir anvisning for korrekt opptreden i 
forhold til kunder, myndigheter, leverandører, konkurrenter og kolleger. Regelverket ligger lett 
tilgjengelig på bankens intranettsider og er gjenstand for årlig gjennomgang med de ansatte. 
 
Menneskerettigheter 
Grunnleggende menneskerettigheter ligger til grunn for og er regulert gjennom lovverket i Norge. 
Dette omfatter blant annet forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, 
kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn 
og forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Ut over den generelle kontroll av 
etterlevelse av lover og regler har banken ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området. 
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Arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold 
Arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold for bankens ansatte er sikret gjennom sentrale og lokale 
avtaler med ansattes organisasjoner, som er gjenstand for årlige forhandlinger, og gjennom lover og 
regelverk for øvrig.  
 
I våre innkjøpsrutiner er det fastlagt at banken gjennom sin innflytelse som kunde skal påvirke til at 
våre leverandører formidler etisk forsvarlige produkter og tjenester til oss. Dette følges blant annet 
opp med en løpende kontroll av lønns- og arbeidsbetingelser i forhold til underleverandører. 
 
Det er igangsatt en ordning hvor bankens leverandører av varer og tjenester gjennom et 
egenerklæringsskjema skal avgi en bekreftelse på at de ikke medvirker til brudd på menneske- og 
arbeidstakerrettigheter, miljø-ødeleggelser eller korrupsjon. 
 
Det ytre miljøet 
Banken benytter fjernvarme der dette er mulig og ellers elektrisk oppvarming i bankens bygg. Dette 
gjør at bankens bygg i svært begrenset grad forurenser det ytre miljøet.  Banken vurderer p.t. ikke 
ytterligere tiltak på dette området. Bankens innsatsfaktorer og produkter har i begrenset grad 
påvirkning på det ytre miljø.  
 
Bekjempelse av korrupsjon 
De etiske reglene innbefatter et aktsomhetskrav i forhold til mistenkelige disposisjoner fra kundenes 
side. Gjennom våre tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, følger vi opp alle mistenkelige 
transaksjoner som også omfatter mulige korrupsjonsutbetalinger. Uavklarte transaksjoner 
rapporteres videre til Økokrim. Hvitvaskingsregelverket innebærer strenge regler for identifikasjon og 
legitimasjon av kunder. Det er etablert omfattende internkontroller for etterlevelse av 
hvitvaskingsregelverket. Banken har nulltoleranse for brudd på hvitvaskingsregelverket. Omfanget av 
internkontrollene vil bli holdt på et høyt nivå også fremover. 
 
Sett på bakgrunn av at banken kun opererer nasjonalt og med kunder som i det alt vesentlige gjør 
det samme, anses dette som tilfredsstillende tiltak i forhold til oppfølging av menneskerettigheter, 
arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold og bekjempelse av korrupsjon. 
 

 
RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL 
 
I henhold til finansieringsvirksomhetslovens § 2-9, fra 01.01.16 finansforetaksloven § 13-5(1), skal 
banken organiseres og drives på en forsvarlig måte. Dette innebærer blant annet klar 
organisasjonsstruktur, klar ansvarsdeling, klare og hensiktsmessige styrings- og kontrollordninger, 
hensiktsmessige retningslinjer og rutiner for å identifisere, styre, overvåke og rapportere risikoer 
banken er eller kan bli eksponert for. 
 
Det endelige ansvaret for risikostyring og internkontroll tilligger bankens styre og ledelse. Styret 
vedtar den overordnede risikostrategien og godkjenner prinsipper for oppfølging, kontroll og 
risikorammer. Administrasjonen rapporterer regelmessig til styret alle vesentlige risikoer, herunder 
faktisk risikonivå mot fastsatte rammer. Videre avgis årlig en rapport på internkontrollen inklusiv 
bekreftelse på gjennomført internkontroll samt en samlet årlig risikovurdering. 
 
Risikostyringen skal støtte opp under bankens utvikling og måloppnåelse og skal sikre finansiell 
stabilitet og forsvarlig forretningsdrift. Dette skal oppnås gjennom en risikoprofil som skal 
kjennetegnes ved en sterk risikokultur og en høy bevissthet om risikostyring. Risikotoleransen er 
kvantifisert innenfor de enkelte risikoområder. Banken skal ha en tilstrekkelig kapital ut fra valgt 
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risikoprofil. Prosessen for risikostyring og internkontroll i banken er nærmere beskrevet i avsnittet 
”Risikostyring og kontroll” i dokumentet “Eierstyring og selskapsledelse i Sparebanken Øst” i denne 
årsrapport. 

 
 
RISIKO- OG KAPITALFORHOLD 
 
Kredittrisiko  
Sparebanken Øst har utarbeidet en kredittstrategi som omhandler ulike typer kredittrisiko knyttet til 
utlån, kreditter og garantier ytet til kunder innenfor person- og bedriftsmarkedet, samt motparts-
risiko for verdipapirer. 
 
Kredittstrategien skal bidra til å sikre at bankens aktiviteter innenfor kredittområdet er i tråd med de 
rammebetingelser og retningslinjer som følger av bankens overordnede forretningsidé og strategiske 
planer, herunder at aktivitetene er forsvarlige i forhold til bankens evne og vilje til å bære risiko. 
Strategien skal sikre at bankens håndtering av kredittrisiko skjer i samsvar med de krav som følger av 
lover, forskrifter, rundskriv fra myndighetene og andre regulatoriske forhold. Gjennom dette skal 
kvaliteten og sammensetningen av den etablerte kredittporteføljen bidra til lønnsomhet på kort og 
lang sikt.  
 
Bankens kredittvurderingsprinsipper er definert i person- og bedriftsmarkedets kreditthåndbøker 
samt i bankens etablerte instruksverk.  
 
Innenfor person- og bedriftsmarkedet står betjeningsevne og betjeningsvilje sentralt i 
kredittvurderingene. Måling og oppfølging av risiko knyttet til låneengasjement skjer gjennom 
risikoklassifisering av kunder. Risikoklassifiseringen er etablert som en integrert del av 
kredittprosessen ved etablering og fornyelse av engasjementer.  
 
Utviklingen i kredittrisiko følges løpende gjennom kvartalsvise rapporter til ledelsen og bankens 
styre. 
 
Bankens geografiske nedslagsfelt gir både person- og bedriftsavdelingene et stort markedsområde 
med fleksibilitet med hensyn til kunder og markeder. For å ivareta kvaliteten i kredittvurderingene i 
en filialbasert organisasjonsstruktur er alle bevilgningsfullmakter innenfor personmarkedet etablert i 
en sentral kredittavdeling. Innenfor bedriftsmarkedet foreligger det størrelsesmessig kun lave lokale 
fullmakter i linjen. Alle saker, ut over de etablerte linjefullmaktene, blir behandlet i en sentral 
kredittavdeling. Bankens utlånsportefølje til personkunder og bedrifter fordeler seg geografisk i 
hovedsak til det sentrale østlandsområdet. Lokalmarkedet definert som kommunene Øvre Eiker, 
Nedre Eiker og Drammen står for ca. 32 prosent av konsernets utlånsportefølje, mens porteføljen 
knyttet til de nærliggende områdene/fylker der banken er lokalisert med kontorer står for ca. 60 
prosent. Porteføljen for øvrig er spredt, og har for en stor del sammenheng med bankens internett-
konsepter. Lav andel utlån til bedrifter bidrar til lav bransjemessig konsentrasjonsrisiko. 
Utlånsvirksomheten innenfor bedriftsmarkedet anses ikke å være spesielt rettet mot enkeltbedrifter 
(hjørnestensbedrifter) eller ensidig økonomisk utvikling i regionen. Banken har tilnærmet ingen 
direkte eksponering mot olje- eller oljeservicevirksomhet. Eksponering mot næringseiendom har 
over tid utgjort en relativt stor andel av bedriftsporteføljen, men målt som andel av samlet 
utlånsportefølje i konsernet utgjør denne eksponering en begrenset andel av bankens totale 
utlånsportefølje. Banken har i 2015 opplevd at det har vært sterk konkurranse knyttet til langsiktig 
finansiering av næringseiendom og finansiering av utviklingsprosjekter (bolig og næring).  
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Lån og kreditter til personmarkedet består i all hovedsak av engasjementer knyttet opp mot pant i 
fast eiendom innenfor betryggende belåningsgrader. Banken har en lav eksponering knyttet til 
lån/kreditter uten tilhørende sikkerhet. 
 
Plassering i rentebærende verdipapirer for likviditetsformål er knyttet til finansstrategien som er 
vedtatt av styret. Vedtatt strategi konkretiserer risikotoleranse, allokering til aktivaklasser, rammer 
og fullmakter. Videre skal en vesentlig del av porteføljen være egnet som sikkerhet for låneadgang i 
Norges Bank. Ved plassering av midler i sertifikater og obligasjoner, vurderes risiko ut fra papirenes 
likviditet, utsteders rating og andre motpartsspesifikke forhold. Rentebærende verdipapirer 
regnskapsføres i all hovedsak til markedsverdi slik at endringer i risiko løpende reflekteres i 
regnskapet. Sett bort fra urealiserte verdiendringer, har det ikke forekommet kredittap i 
verdipapirporteføljen i 2015. 
 
Markedsrisiko 
Renterisikoen holdes innenfor fastsatte rammer og er begrenset ved at eiendeler og gjeld har 
flytende rente eller er byttet til flytende rente. Kredittspreadrisiko, eller risiko for endringer i margin 
på rentebærende verdipapirer, styres slik at tapet ved en endring i kredittspread ikke skal overstige 
fastsatt ramme. Valutarisiko reduseres ved inngåelse av terminforretninger eller basis-swapper og 
holdes innenfor fastsatt ramme. Eksponering mot egenkapitalinstrumenter utover bankens 
datterselskap og strategiske investeringer er begrenset. 
 
Likviditetsrisiko 
Banken har en konservativ holdning til likviditetsrisiko, der langsiktighet og proaktivitet i forhold til 
fremtidige forfall er grunnleggende faktorer. Banken har rammer som sikrer at myndighetenes krav 
til likviditetsbuffer (LCR) og langsiktighet i finansieringen (Likviditetsindikator 1) overholdes. Bankens 
likviditetsprognose viser per utgangen av 2015 tilstrekkelig likviditet for en periode på over 12 
måneders drift. Innskudd er en viktig kilde til finansiering for bankene. Etter finanskrisen har vi sett 
økt konkurranse om innskuddene. Tilpasninger i produktutvalget for våre kunder har medført økt 
tilgang av innskudd. Topprente.no har i særlig grad bidratt til å løfte bankens innskuddsdekning som 
har vært stabil i 2015. 
 
Sparebanken Øst Boligkreditt AS er en integrert del av konsernets finansieringsstruktur som gir 
mulighet til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Dette styrker konsernets 
finansieringssituasjon. 
 
Det norske obligasjonsmarkedet er den viktigste kilden til funding for konsernet. Markedet for 
obligasjoner med fortrinnsrett har etterhvert blitt en sentral del av det norske verdipapirmarkedet. 
Obligasjoner med fortrinnsrett gir investorene sikkerhet i form av fortrinnsrett til boliglån med lav 
risiko. Markedet er attraktivt for norske institusjonelle investorer tatt i betraktning at utbudet av 
norsk statsgjeld er lavt, men også utenlandske aktører investerer i slike obligasjoner. Gjennom 
utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett sikres konsernet tilgang på fremmedkapital, gjerne med 
noe lengre løpetid enn senior usikrede obligasjonslån. Det vektlegges derfor å legge til rette for 
utstedelser av obligasjoner med fortrinnsrett.  
 
Operasjonell risiko 
Styring og kontroll av operasjonell risiko utøves gjennom årlige gjennomganger av nøkkelprosesser 
og etablerte internkontroller med halvårlige bekreftelser på gjennomført internkontroll fra lederne. 
Registrerte hendelser, oppfølgingspunkter etter gjennomførte internrevisjonsprosjekter og 
etterlevelseskontroller samt vurdert risiko i forhold til fastsatte risikorammer og mål rapporteres 
kvartalsvis til styret. Konsernet har ikke registrert vesentlige tap som følge av svikt i interne 
prosesser, systemer, menneskelig svikt eller uforutsette hendelser i 2015.  
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Vurdering av samlet risiko og kapitalbehov 
Bankens styre vurderer behovet for egenkapital basert på en samlet risikovurdering gjennom ICAAP. 
Vurderingene gjennomføres på selskaps- og konsernnivå og er fremoverskuende. Konsernets mål for 
ansvarlig kapital settes til et nivå som muliggjør vekst og planer om vekst i utlån og andre aktiva. For 
øvrig legges betydelig vekt på at forsvarlig styring av forretningsmessig drift opprettholdes slik at 
konsernet kan oppnå gode resultater og gi tilfredsstillende avkastning på investert kapital. Dette gjør 
at banken vil være attraktiv for investorer og bidra til å sikre konsernet tilgang til kapital ved behov 
for å styrke egenkapitalen. Banken har per i dag ikke planer om å emittere ny egenkapital. 
 
Netto ansvarlig kapital utgjorde 3.541,7 mill. kroner ved utgangen av 2015, hvorav konsernets 
kjernekapital utgjorde 3.192,2 mill. kroner.  Med et beregningsgrunnlag på 17.452,6 mill. kroner 
tilsvarer dette en kapitaldekning på 20,29 prosent hvorav kjernekapitaldekningen utgjør 18,29 
prosent. Ren kjernekapitaldekning utgjør 16,29 prosent. Banken benytter standardmetoden ved 
beregning av minimumskrav til ansvarlig kapital for kredittrisiko.  

 
 

RATING 
 
Sparebanken Øst sin rating ble 11. mai 2015 oppgradert fra Baa1 til A3 (stabil). Denne endringen kom 
i forbindelse med at Moody’s Investor Service offentliggjorde ratingendringer som følge av ny 
ratingmetodikk for banker.   
 
 

MAKROØKONOMISK UTVIKLING 

 
Global vekst ble også i 2015 preget av store forskjeller. USA har hatt økt vekst og bedring i 
arbeidsmarkedet drevet av privat forbruk, og styringsrenten ble i desember hevet til over null for 
første gang på syv år. Dollar har styrket seg betraktelig mot norske kroner og Euro. Eurosonen har 
stabil og lav vekst, lave investeringer og meget lav prisvekst. ECB fortsetter den massive 
likviditetstilførselen for å stimulere til vekst og hindre deflasjon. Kina og de andre vekstøkonomiene 
er fortsatt de viktigste bidragsyterne til vekst, selv med lavere investeringstakt. Det er stor 
oppmerksomhet mot Kina, som i 2015 har hatt store utfordringer med aksjekollaps, høy kredittvekst i 
industrien og overinvestering i boligmarkedet.  Russland er i resesjon etter oljeprisfall og sanksjoner. 
 
Norsk fastlandsøkonomi har i 2015 hatt en BNP‐vekst rundt 1,3 prosent, betydelig lavere enn 
tidligere år, hvor vi så meget høy vekst drevet av rekordhøye oljeinvesteringer. Ubalanse mellom 
produksjon og etterspørsel i oljemarkedet har ført til at oljeprisen målt i dollar har falt med 75 
prosent fra juli 2014 da prisfallet startet. Oljesektoren utgjorde i 2014 en femtedel av BNP, 
halvparten av eksporten og en tredjedel av totale investeringer og statens inntekter. Prisfallet har 
derfor en betydelig innvirkning på norsk økonomi. Aktiviteten både på norsk sokkel og i 
leverandørindustrien påvirkes, og kronens verdi er betydelig svekket, både på grunn av oljeprisfallet 
og senket styringsrente. For tradisjonell eksportindustri vil kronefallet og lavere oljepris i utlandet 
kunne føre til økt aktivitet.  
 
Inflasjonen påvirkes også av kronekursen, og har økt til rundt Norges Banks mål. Det forventes lavere 
lønnsvekst enn på flere tiår, fortsatt høy sparing og lavere konsumvekst i husholdningene. Norges 
Bank sier at de nå kan se effektene av oljeprisfallet forplante seg til andre regioner og næringer enn 
de direkte oljerelaterte. Arbeidsledigheten har økt betydelig gjennom året, og forventes å stige 
ytterligere neste år. Selv om arbeidsledigheten ved årsskiftet er lav på Østlandet, vil vi kunne få 
sekundære effekter i tjenesteyting knyttet til oljesektoren, og dette kan forplante seg til resten av 
økonomien. 
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Boligprisene har etter sterk økning i 2014 stabilisert seg noe i annet halvår 2015. Årsveksten ble på 5 
prosent på landsbasis, men det er store regionale forskjeller. Årsveksten var 9,5 prosent i Oslo og 7,4 
prosent i Drammen, mens Stavanger så en nedgang på hele 5,3 prosent. Gjennom 2015 økte utlån til 
husholdningene med 6,2 prosent, på samme nivå som i fjor. Kredittveksten til bedrifter utgjorde 3,2 
prosent, noe redusert. Det oppleves at konkurransen i kredittmarkedet har avtatt noe i siste halvår, 
med stabile marginer i boliglånsmarkedet som resultat. I næringsmarkedet har man sett noe økning i 
marginene i siste periode med bakgrunn i økt risiko. Rentenivået forventes å ligge lavt lenge, og det 
er en klar forventning om ytterligere senkning av styringsrenten fra Norges Bank gjennom 2016.  
 
 

MEDARBEIDERE, LEDERE OG STYRET 
 
Ved utgangen av 2015 hadde konsernet 237 ansatte tilsvarende 226 årsverk. Antall årsverk i 
morbank utgjør 196 per 31.12.15. Gjennomsnittsalderen i morbank er 48 år. Andelen kvinnelige 
ansatte var 64 prosent. Kvinneandelen i lederstillinger har gått noe opp i 2015 i forhold til 2014 og 
utgjør 36 prosent ved årsskiftet. Gjennomsnittsalderen i lederstillinger er 46,21 år. Banken ser det 
som positivt at lederstillinger kan rekrutteres internt. Alle ansatte i banken gis de samme muligheter 
når det gjelder avansement, personlig og faglig utvikling. Bankens overordnede strategi innehar mål 
for organisasjons- og medarbeiderutvikling og stadfester at det skal arbeides for likestilling på alle 
områder i banken. Sentrale og lokale avtaler med ansattes organisasjoner, samt øvrige lover og 
regler sikrer likestilling. Det er oppnevnt egen funksjon som likestillingskontakt i banken i regi av 
ansattes organisasjon. Pål Strand er selskapets administrerende direktør. Han har lang erfaring fra 
ulike fag- og lederroller i banken og har sittet i bankens toppledergruppe siden 2003. 
Toppledergruppen har i 2015 bestått av følgende 6 personer:  
 
Pål Strand, f. 1965 
adm. direktør 
Ansatt i banken siden 1984 

Kjell Engen, f. 1969 
viseadm. direktør/CFO 
Ansatt i banken siden 2003 

 
Per Øyvind Mørk, f. 1965 
direktør marked og kommunikasjon 
Ansatt i banken siden 2011 

 
Jan-Roger Vrabel, f. 1971 
direktør personmarked og bedriftsmarked 
Ansatt i banken siden 2011 

  
Lars-Runar Groven, f. 1966 
direktør kreditt 
Ansatt i banken siden 1992 
 
 

Arnljot Lien, f.1965 
IT sjef og Forretningsstøtte 
Ansatt i banken siden 2001 
 

Av bankens 8 valgte styremedlemmer er 4 kvinner. Styreleder er kvinne. Styret besto i 2015 av: 
Jorund Rønning Indrelid (leder), Knut Smedsrud (nestleder), Morten A. Yttreeide, Elly Therese 
Thoresen, Sverre Nedberg, Hanne Margrete Lenes Solem, Øivind Andersson, Inger Helen Pettersen 
(ansatt), Sissel Album Fjeld (møtende vara fra de ansatte).  
 
 
Jorund Rønning Indrelid, f. 1959 
daglig leder 
Styremedlem siden 2001 
Nestleder fra 2003, leder fra 2009 
Tidligere varamedlem til styret og 
kontrollkomiteen 
 

Knut Smedsrud, f. 1960 
direktør 
Styremedlem siden 2009 
Nestleder til styret siden 2009 
Tidligere varamedlem til styret 
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Elly Therese Thoresen, f. 1957 
prosjektleder 
Styremedlem siden 2012 
Tidligere forstanderskapsmedlem 

Sverre Nedberg, f. 1956 
siviløkonom 
Styremedlem siden 2006 
Tidligere forstanderskapsmedlem 
 

Morten Andre Yttreeide, f. 1967 
daglig leder 
Styremedlem siden 2012 
Tidligere varamedlem til styret 
 

Hanne Margrete Lenes Solem, f. 1966 
konserncontroller 
Styremedlem siden 2010 
Tidligere varamedlem til styret 

Øivind Andersson, f. 1956 
Statsaut.revisor 
Styremedlem siden 2015 
Tidligere varamedlem i forstanderskapet og 
leder av bankens kontrollkomité 

Inger Helen Pettersen, f. 1953 
hovedtillitsvalgt 
Ansattes styrerepresentant siden 2013 
Tidligere møtende varamedlem til styret samt 
styremedlem også i perioden 1999-2011 
 

 
Styremedlemmenes deltakelse på styremøter i 2015: 
Jorund Rønning Indrelid                              12 av 14 møter 
Knut Smedsrud                                              11              “ 
Sverre Nedberg                                             14               “ 
Elly Therese Thoresen                                  14               “ 
Hanne Margrete Lenes Solem                    13                “ 
Morten André Yttreeide                              14                “ 
Roar Norheim Larsen                                     4     av  4 møter (gikk ut av styret 26.03.2015)  
Øivind Andersson       7    av 10 møter (gikk inn i styret 26.03.2015)           
Ansattes representant 
Inger Helen Pettersen                                  13 av 14 møter 
Ansattes møtende vararepresentant 
Sissel Album Fjeld                                         12 av 14 møter 
 
 

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 
 
Banken ivaretar myndighetenes pålagte helse-, miljø- og sikkerhetskrav på en systematisk måte 
gjennom blant annet fastsatte instrukser og nært samarbeid med bedriftshelsetjenesten. 
 
Ettervern i forbindelse med ran inngår som en del av bankens totale HMS-arbeid og ivaretas av en 
særskilt ettervernsgruppe bestående av personalkonsulent, sikkerhetssjef, hovedverneombud og 
representanter for bedriftshelsetjenesten. Banken ble i 2015 ikke utsatt for ran. Det er registrert 2 
mindre personskader i 2015. Disse er rapportert til aktuelle myndigheter og fulgt opp i henhold til 
gjeldende instrukser. 
 
Samlet sykefravær i 2015 utgjorde 3,58 prosent av total arbeidstid mot 3,40 prosent i 2014. 
Sykefraværet i 2015 fordeler seg med 2,10 prosent for menn og 4,45 prosent for kvinner. 
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TILTAK MOT HVITVASKING OG TERRORFINANSIERING 
 
Sparebanken Øst har etablert rutiner og instrukser for å etterleve alle lover og regler som omhandler 
hvitvasking og terrorfinansiering. Vi har etablert omfattende kontrollrutiner for å avdekke eventuelle 
avvik og gjennomfører jevnlig opplæring innenfor tema.  
 
Risikobasert kundekontroll blir gjennomført to ganger årlig på eksisterende kundemasse. Nye kunder 
gjennomgår kundekontroll etter "kjenn din kunde-prinsippet". Det innebærer ekthetskontroll av 
identitetspapirer og oppbevaring av legitimasjonsdokumenter.   
 
Vi har opprettholdt kravet om fremleggelse av gyldig pass før kundeforholdet etableres. I våre  
selvbetjeningskanaler er det kun legitimasjon med BankID som benyttes. For alle nye og eksisterende 
kunder som henvender seg i våre kontorer fyller de ut et skjema, hvor det fremgår kundens formål 
med sine konti og hvilke produkter kunden ønsker.   
 
Videre har vi løpende transaksjonsovervåking av alle transaksjoner som utføres i våre systemer. Alle 
mistenkelige transaksjoner meldes til Økokrim. I løpet av 2015 har vi innrapportert 79 forhold til 
Økokrim med mistanke om hvitvasking. Dette er en økning sammenliknet med 2014 hvor 69 saker 
ble meldt. Grundig opplæring og løpende aktsomhet i hele organisasjonen er sammen med gode 
systemer og rutiner en forutsetning for å oppnå god kvalitet.  
 
 

UTBYTTEPOLITIKK 
 
Styret i Sparebanken Øst har vedtatt endret utbyttepolitikk fra og med 2016.  
Sparebanken Øst har som økonomisk mål for sin virksomhet å oppnå resultater som gir en god og 
stabil avkastning på bankens egenkapital og skape verdier for egenkapitalbeviseierne ved 
konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og verdistigning på egenkapitalbevisene.  
Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom egenkapitalbeviseierne og samfunnskapitalen i samsvar med 
deres andel av bankens egenkapital. Sparebanken Øst vil sikte mot at 50 til 75 prosent av 
overskuddet tilordnet egenkapitalbeviseierne utbetales som utbytte.  
 
Sparebanken Øst tar videre sikte på å utdele utbytte på samfunnskapitalen i form av gaver til 
allmennyttige formål med 50 til 75 prosent av utbyttet som utdeles til egenkapitalbeviseierne. Ved 
fastsettelsen av utbytte og gaver vil det bli tatt hensyn til bankens resultatutvikling, markeds-
situasjon, stabilitet i utbytte samt behov for kjernekapital.  
 
 

UTSIKTER FREMOVER 
 
Usikkerheten i norsk økonomi forventes å være høyere i 2016 enn hva tilfelle var i foregående år. Det 
vil påvirke bankenes vekst- og inntjeningsmuligheter på generell basis. Lav oljepris rammer 
næringslivet i enkelte regioner i Norge og derigjennom sysselsettingen. Sparebanken Øst har en 
kundeportefølje som i liten grad er direkte påvirket av lavere aktivitet i oljesektoren. Lav rente gir 
husholdninger og bedrifter styrket gjeldsbetjeningsevne selv med lavere inntekter. Svak kronekurs gir 
norske eksportbedrifter konkurransefordeler i utlandet og dermed økte inntekter. Økende 
arbeidsledighet vil kunne svekke berørte husholdningers betalingsevne. Sparebanken Øst ser at økt 
arbeidsledighet og lavere aktivitet i oljesektoren gradvis vil påvirke den økonomiske utviklingen i 
store deler av Norge. Stadig stigende boligpriser på det sentrale Østlandet kan forklares med lav 
rente til boligkjøperne og et underskudd på boliger i pressområder. Bankens virksomhet er i meget 
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stor grad forankret i pressområdene på Østlandet og banken forventer stabile boligpriser i sitt 
markedsområde det neste året. 

Banken har en kapitalsituasjon ved inngangen til 2016 som er meget solid og avklart i forhold til 
myndighetens krav. Dette gir banken handlefrihet og ikke minst trygghet i et år med mer usikkerhet. 
Banken har et mål for ren kjernekapital på 14,5 prosent. Banken har videre en solid likviditetsbuffer 
som gir trygghet dersom tilgangen til finansiering for bankene skulle bli utfordrende gjennom året. 
Banken har et mål for langsiktig finansiering på 105 prosent av illikvide eiendeler. Banken forventer å 
kunne hente inn ny finansiering med marginer på nivå med de store regionbankene. Banken opplever 
å ha en god posisjon i kapitalmarkedene med et mål om en enkel og åpen kommunikasjon med de 
ulike investorene. Bankens mål for avkastning på egenkapitalen er satt til 10 prosent.  
 
Vekst i utlån og innskudd til kunder i 2016 vil avhenge av den generelle konkurransen i bankmarkedet 
og tilgangen på langsiktig finansiering. Banken forventer vekst i utlån til både person- og 
bedriftskunder. Veksten forventes å fordele seg jevnt mellom ulike distribusjonskanaler og 
geografiske markeder. Det forventes liten eller ingen vekst i regioner med betydelig økt risiko, og 
tilsvarende i bransjer som er særlig utsatt for negative makroøkonomiske forhold. Vekst i utlån til 
personer vil i hovedsak komme fra lån med pant i bolig og finansiering av bruktbil med salgspant (AS 
Financiering). Vekst i utlån til bedrifter vil skje med hovedvekt i bankens lokalmarkeder i Drammen og 
Eiker. Nedbetalingslån med pant i fast eiendom vil også i 2016 være bankens hovedprodukt mot 
bedriftskundemarkedet.  
 
Bankvirksomhet innebærer risiko og mislighold og tap på utlån til kunder kan ikke utelukkes. Banken 
har i 2015 redusert volumet av misligholdte og tapsutsatte engasjement betydelig. Banken innehar 
betydelig kompetanse internt til å løse eventuelle problemengasjementer som måtte oppstå i 2016. 
Dette gjelder innfordringsfaglig kompetanse og kompetanse innen eiendomsutvikling og drift. 
Svingninger i verdiene av verdipapirer i form av aksjer og obligasjoner kan ikke utelukkes. 
Beholdningen av obligasjoner holdes utelukkende for likviditetsmessige formål. Det forventes ingen 
vesentlige endringer i bankens eierskap i Frende Holding AS og Eksportfinans ASA i 2016. 
 
Banken forventer fortsatt press på marginer på utlån til personkunder i 2016. Tilbudssiden i 
bankmarkedet forventes å reduseres noe, dog forventes konkurransen å vedvare i kundesegmenter 
med høy kvalitet. Marginer på utlån til bedrifter forventes generelt å øke for å kompensere for økt 
risiko og høyere finansieringskostnader. En styringsrente ned mot null prosent utfordrer bankens 
rentemargin mellom utlån og innskudd. Usikkerheten i makroøkonomiske utvikling, bankens 
konkurransekraft og marginutviklingen på bankens innlån utover i 2016 gir tilsvarende usikkerhet i 
utvikling av bankens inntjening og egenkapitalavkastning.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
Jorund R
leder 
 

 
Øivind A
medlem 
 

 
Hanne M
medlem 
 

Rønning Indr

Andersson  

Margrete Len

relid  

 

 

nes Solem 

Hokksund
Dramm

 

Knut Sm
nestled
 

Sverre 
medlem
 

 
Inger H
ansatte
 

d, 31. desem
men, 10. mar

 
 
 

medsrud  
er 

Nedberg  
m 

elen Petters
es repr. 

mber 2015 
rs 2016 

 

en  

 
Mort
med
 

 
Elly T
med
 

 

Pål S
adm
 

ten André Ytt
lem 

Therese Tho
lem 

Strand 
. direktør 

Side 19 

 

treeide 

oresen  

 

 



   Side 20 

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 
 
Sparebanker er selveiende stiftelser. Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, 
utarbeidet av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) er utarbeidet for 
aksjeselskaper eid av aksjonærer med aksjer notert på regulert marked i Norge. For 
sparebanker gjelder standarden så langt den passer. Forstanderskapet er det øverste 
styringsorganet i Sparebanken Øst. Forstanderskapet tilsvarer generalforsamlingen i 
aksjeselskaper. Forstanderskapet er valgt blant egenkapitalbeviseiere, ansatte, kunder og 
kommuneoppnevnte i Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker. Hvert medlem av 
forstanderskapet har en stemme. Formålet med NUES-anbefalingen er at selskaper som er 
notert på regulerte markeder i Norge skal ha eierstyring og selskapsledelse som klargjør 
rolledeling mellom aksjeeiere, styre og daglig ledelse utover det som følger av lovgivningen. I 
en sparebank er det videre behov for å klargjøre rollene også i forhold til ansatte, kunder og 
kommuneoppnevnte forstandere. Dette ivaretas gjennom Sparebanken Østs vedtekter. 
 
Ledelsen og styret i Sparebanken Øst vurderer årlig prinsippene for eierstyring og 
selskapsledelse og hvordan de praktiseres og etterleves i organisasjonen. Sparebanken Øst 
avgir innledningsvis en redegjørelse for prinsipper og praksis for eierstyring og 
selskapsledelse i samsvar med regnskapslovens paragraf 3-3b. Deretter følger en 
redegjørelse som kommenterer hvert enkelt punkt i den norske anbefalingen. 
Gjennomgangen tar utgangspunkt i sist reviderte versjon av anbefalingen av 30. oktober 
2014. 
 
Lov om finansforetak (finansforetaksloven) trådte i kraft fra og med 1. januar 2016 med 
overgangsregler som gir bankene ett år til å oppfylle lovens krav med mindre annet blir 
fastsatt i andre overgangsregler. Sparebanken Østs vedtekter ble endret 5. januar 2016 i 
henhold til de krav og regler som følger av finansforetaksloven. Redegjørelse om eierstyring 
og selskapsledelse og foretaksstyring er gjort i henhold til lover og vedtekter som var 
gjeldende per 31. desember 2015. Endringer som følge av ny finansforetakslov og/eller 
endrede vedtekter er gjort rede for under hvert enkelt punkt i redegjørelsen.  
 

Redegjørelse om foretaksstyring  
Beskrivelsen nedenfor redegjør for hvordan regnskapslovens paragraf 3-3b, 2. ledd er dekket 
i Sparebanken Øst. Inndelingen refererer til nummerering i paragrafen. 
 
1-3. Angivelse av anbefalinger og regelverk om foretaksstyring som 
Sparebanken Øst er omfattet av eller følger 
Sparebankvirksomhet er konsesjonspliktig og underlagt et omfattende regelverk som 
regulerer sparebankens virksomhet. Finanstilsynsloven, sparebankloven og 
finansieringsvirksomhetsloven med forskrifter står helt sentralt i denne sammenhengen. 
Sparebankloven og finansieringsvirksomhetsloven er fra 01.01.2016 erstattet av 
finansforetaksloven. Dette regelverket definerer i meget stor grad hva som anses som god 
eierstyring og selskapsledelse i sparebanker. Sparebanker er underlagt tilsyn av 
Finanstilsynet. Sparebanken Øst følger videre den norske anbefalingen for eierstyring og 
selskapsledelse utgitt av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse så langt den passer. 
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Avvik kan være nødvendig for å ivareta alle interessegruppene i sparebanken. Anbefalingen 
er tilgjengelig på nues.no. Eventuelle avvik fra anbefalingen blir kommentert. 
 
4. Beskrivelse av hovedelementene i sparebankens systemer for internkontroll 
og risikostyring knyttet til regnskapsrapporteringsprosessen 
Se avsnittet “Risikostyring og internkontroll” nedenfor. 
 
5. Vedtektsbestemmelse som helt eller delvis utvider eller fraviker 
bestemmelser i allmennaksjelovens kapittel 5 
Sparebanken Øst har frem til 31.12.2015 vært regulert av sparebankloven og har hatt 
vedtekter i samsvar med kravene i denne loven. Fra 01.01.2016 er banken regulert av 
finansforetaksloven og vedtektene ble 05.01.2016 endret, blant annet som følge av dette. 
 
6. Sammensetningen til ledende organer samt en beskrivelse av 
hovedelementene i gjeldende instrukser og retningslinjer for organenes og 
eventuelle utvalgs arbeid 
Se avsnittene “Forstanderskapet”, “Valgkomiteer”, “Bedriftsforsamling og styre, 
sammensetning og uavhengighet” og “Styrets arbeid” nedenfor. 
 
7. Vedtektsbestemmelser som regulerer oppnevning og utskiftning av 
styremedlemmer 
Se avsnittet “Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet” nedenfor. 
 
8. Vedtektsbestemmelser og fullmakter som gir styret adgang til å beslutte og 
kjøpe tilbake eller utstede egne aksjer eller egenkapitalbevis 
Se avsnittet “Selskapskapital og utbytte” nedenfor. 
 

Eierstyring og selskapsledelse  
Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 
Eierstyring og selskapsledelse i Sparebanken Øst bidrar til å sikre ansattes, kundenes, 
egenkapitalbeviseiernes og andre eksterne parters interesser i Sparebanken Øst. Eierstyring 
og selskapsledelse er styrets overordnede ansvar og skal sikre at organer og funksjoner 
fungerer i henhold til regelverket og at virksomheten styres på en effektiv og målrettet måte 
over tid.  
Styringen av Sparebanken Øst er fundamentert på vedtatt visjon, idegrunnlag, mål, 
strategier og kjerneverdier, se avsnitt “Strategi og mål” i årsberetning for 2015, herunder 
sparebankens etiske regelverk som er vedtatt av styret. Reglene innledes med følgende: 
 
“Sparebanken Øst og sparebankene for øvrig spiller en sentral rolle i det moderne samfunn. 
Vi er mer enn andre virksomheter avhengige av tillit fra alle grupper. Tillit har selvfølgelig 
ikke bare med soliditet og lønnsomhet å gjøre, men også holdninger og den atferd vi som 
bank viser. Vi kan ikke fungere uavhengig av våre omgivelser. Vi må ha aksept i markedet. 
For å oppnå dette må ikke vårt etiske nivå kunne trekkes i tvil.  
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Det etiske nivået i Sparebanken Øst er arbeidstakers ansvar. Det er selvfølgelig også 
ledelsens og tillitsvalgtes ansvar. Ledere bestemmer gjennom sin adferd hvor høyt listen skal 
legges, men ledere alene kan ikke sørge for høy etisk standard. Alle er med på å påvirke det 
etiske nivået i sparebanken. Det er vår felles utfordring. 
 
Vi i Sparebanken Øst stiller krav om lojalitet, redelighet og åpenhet hos ledere og 
medarbeidere. Det er rom for uenighet i interne diskusjoner og forberedelser, men etter at 
vedtak er fattet, forventes det at samtlige ansatte holder seg lojalt til dette”. 
 
Sparebanken Øst skal være utviklingsorientert med lokal forankring, solid, langsiktig og 
troverdig. Sparebanken Østs samfunnsansvar er forankret i vedtekter og retningslinjer. I 
sparebankens overordnede strategi er det presisert at Sparebanken Øst skal være 
samfunnsorientert og ha høye etiske krav. Sparebanken skal være en bidragsyter til 
verdiskapning og bærekraftig utvikling, spesielt i kommunene Øvre Eiker, Nedre Eiker og 
Drammen. Samfunnsansvaret fremkommer også i form av finansiering for utvikling av det 
lokale næringslivet, utvikling av lokalsamfunnet gjennom stedsutvikling og gaver til kultur, 
idrett og andre sosiale aktiviteter i nærmiljøet. Forstanderskapet er sparebankens øverste 
organ. Forstanderskapets sammensetning fremkommer av vedtektene og viser klart det 
lokale samfunnsansvaret gjennom sammensetningen som gir representasjon for kundene 
(innskytervalgte), lokalsamfunnet (kommunevalgte) og de ansatte i tillegg til 
egenkapitalbeviseierne. Sparebanken har i 2015 tildelt gaver for 7,0 mill. kroner. Gavene har 
gått til foreninger og lag innen idrett, kultur og sosialt engasjement. For en fullstendig 
oversikt vises det til oversikten som følger etter notene i årsregnskapet. 
 
Styringen ivaretas av sparebankens valgte organer og funksjoner tillagt styringsansvar. 
Grunnlaget for effektiv og målrettet drift av Sparebanken Øst er solid kompetanse innen 
sparebankens kjernevirksomhet med en hensiktsmessig organisering basert på henholdsvis 
person- og bedriftsmarkedsaktiviteter, finans, IT og innfordring. Sparebanken har videre 
juridisk kompetanse internt. Rammeverket for styring av sparebanker er lagt i et omfattende 
lov- og forskriftsverk. Regelverket består av spesialregler for finansforetak som på en rekke 
områder er vesentlig mer omfattende enn generelle selskapsrettslige regler og anbefalinger 
rettet mot aksjeselskaper generelt. Spesialreglene omfatter blant annet krav til tilsyn, 
konsesjon, virksomhetens art, egenkapital og utbytte, styrende organers sammensetning og 
ansvar, risikostyring og kontroll og forhold knyttet til oppkjøp, sammenslåinger med videre. 
 
Sparebanken Øst praktiserer et “følg eller forklar” prinsipp i forhold til anbefalingen (NUES), 
så der det foreligger avvik fra NUES vil dette bli kommentert. Vi tar i denne sammenheng 
hensyn til at sparebanker er selveiende stiftelser og at styringsstrukturen og 
sammensetningen av styringsorganene i vesentlig grad skiller seg fra aksjeselskaper.  
Presentasjoner, kvartalsrapporter, vedtekter med mer er å finne på www.oest.no, under 
“Investor”. 
 
Virksomheten 
Sparebanken Østs overordnede virksomhet fremkommer i vedtektene. I henhold til 
vedtektene gjeldende frem til 05.01.2016, har Sparebanken Øst til formål å fremme sparing 
ved å ta imot innskudd fra en ubestemt krets av innskytere og forvalte på trygg måte de 
midler sparebanken rår over i samsvar med de lover og regler som til enhver tid gjelder for 



   Side 23 

sparebanker.  Sparebanken kan også drive finansieringsvirksomhet og med dette yte, 
formidle og stille garanti for kreditt og på annen måte medvirke ved finansiering av andres 
virksomhet, i samsvar med Lov om Finansieringsvirksomhet og øvrige bestemmelser som til 
enhver tid gjelder for finansieringsvirksomhet. Sparebanken kan videre utføre alle vanlige 
bankforretninger og banktjenester i samsvar med Lov om sparebanker eller bestemmelser i 
medhold av denne lov.   
 
Sparebanken kan i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser i finansierings-
virksomhetsloven, sparebankloven og andre lover inneha eiendeler i andre 
finansinstitusjoner, samt i selskaper som driver virksomhet med naturlig tilknytning til bank- 
og finansieringsvirksomhet. Sparebanken kan også eie aksjer i andre selskap, men ikke drive 
eller delta som ansvarlig deltaker i selskaper som driver annen virksomhet enn nevnt i dette 
avsnittet med mindre dette skjer midlertidig og er nødvendig for sikring av sparebankens 
krav. Sparebankens virksomhet skjer for øvrig innenfor de rammer som følger av 
konsesjonen til å drive sparebank og de regler som følger av sparebankloven, 
finansieringsvirksomhetsloven og andre lover og forskrifter gjeldende for sparebanker.  
 
Etter vedtektsendring 05.01.2016 er sparebankens formål å utføre forretninger og tjenester 
som det er vanlig og naturlig at sparebanker kan utføre i henhold til den til enhver tid 
gjeldende lovgivning og de til enhver tid gitte konsesjoner. 
 
For nærmere beskrivelse av virksomheten vises til styrets «Årsberetning for 2015». 
 
Selskapskapital og utbytte 
Selskapskapital 
Styret foretar løpende en vurdering av kapitalsituasjonen i lys av selskapets mål, strategi og 
ønsket risikoprofil. Minstekravet til egenkapital for sparebanker følger av finansierings-
virksomhetsloven § 2-9a, fra 01.01.2016 finansforetakslovens § 14-1. Krav til 
bevaringsbuffer, systemrisikobuffer og motsyklisk kapitalbuffer er regulert i 
finansieringsvirksomhetslovens § 2-9e fra 01.01.2016 finansforetaksloven § 14-3. Konsernets 
mål for ren kjernekapital er satt til 14,5 prosent fra og med 01.07.2016. For nærmere 
beskrivelse av reglene om kapitaldekning, hvilke prinsipper som legges til grunn for å 
vurdere kapitalbehovet samt nærmere spesifikasjon av elementene i sparebankens 
kapitaldekning, vises til sparebankens pilar 3-rapportering om risikostyring, 
risikoeksponering og soliditetsforhold, som er publisert på sparebankens nettsider. 
Finanstilsynet fører tilsyn med at sparebanken drives med betryggende soliditet i forhold til 
faktisk risikonivå. Utbyttepolitikken er gjengitt i styrets årsberetning. Forstanderskapet har 
gitt styret fullmakt til å erverve og/eller etablere pant i egne egenkapitalbevis. Fullmakten 
gjelder i 18 måneder fra 12.03.2015 og er gjenstand for årlig behandling. Finanstilsynet har 
godkjent fullmakten. Sparebanken avviker av praktiske årsaker her NUES’ anbefaling om at 
slike fullmakter skal gjelde i ett år.  
 
Kapitalforhøyelse 
Forstanderskapet har ikke gitt styret noen generell fullmakt til egen kapitalforhøyelse. Har 
sparebanken behov for kapitalforhøyelse, vil dette bli behandlet som en egen sak i 
forstanderskapsmøte. Vedtak om forhøyelse av eierandelskapitalen skal godkjennes av 



   Side 24 

Finanstilsynet, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2b-23, 6. ledd, fra 01.01.2016 
finansforetaksloven § 10-4, (3). 
 
Likebehandling og transaksjoner med nærstående 
Likebehandling 
Sparebanken Øst har én egenkapitalbevisklasse. Sparebankens egenkapitalbevis er notert på 
Oslo Børs i tråd med de regler som følger av finanslovgivningen. Alle egenkapitalbeviseiere 
har samme rettigheter. Det er i 2015 ikke foretatt transaksjoner mellom sparebanken og 
egenkapitalbeviseierne og deres nærstående utover lån, innskudd og betalingsformidling, 
samt lønn/honorar til ansatte og tillitsvalgte som er egenkapitalbeviseiere.  
 
Fortrinnsrett 
Egenkapitalbeviseieres fortrinnsrett ved kapitalforhøyelser fremkommer i 
finansieringsvirksomhetsloven § 2b-23, 3. ledd, fra 01.01.2016 finansforetaksloven § 10-10, 
(3). Det fremkommer her at ved forhøyelse av eierandelskapitalen, har eierne av 
egenkapitalbevis fortrinnsrett til å tegne de nye egenkapitalbevisene i samme forhold som 
de fra før eier egenkapitalbevis utstedt av institusjonen. Allmennaksjeloven § 10-5 
vedrørende tilsidesettelse av fortrinnsrett gjelder tilsvarende.  
 
Transaksjoner med nærstående 
Det fremgår av sparebankens etiske regler at det foreligger en varslingsplikt for 
styremedlemmer og ansatte dersom de direkte eller indirekte har vesentlig interesse av 
avtaler som inngås av eller i sparebanken (konsernet). Det er ikke mottatt noen slike varsler i 
2015. 
 
Fri omsettelighet 
Sparebankens egenkapitalbevis omsettes fritt på Oslo Børs. Det er ikke andre 
eierbegrensninger enn gjeldende regler i finansieringsvirksomhetsloven (fra 01.01.2016 
finansforetaksloven) om eierbegrensning og konsesjonsplikt og vedtektsfestede regler om 
styregodkjenning av kjøp av egenkapitalbevis som gjelder for egenkapitalbeviseiere i 
Sparebanken Øst.  
 
Forstanderskapet 
Forstanderskapet skal påse at sparebanken virker etter sitt formål i samsvar med lover, 
vedtekter og vedtak fattet av forstanderskapet. Forstanderskapet fastsetter regnskapet og 
vedtar godtgjørelse til sparebankens tillitsvalgte, herunder styret, kontrollkomite, valgkomite 
og valgt revisor. Forstanderskapet velger valgkomite blant forstanderskapets medlemmer.  
 
I henhold til vedtekter gjeldende fram til 05.01.2016 skal forstanderskapet treffe avgjørelse i 
alle saker som styret forelegger for forstanderskapet til avgjørelse. Forstanderskapet skal: 
 
- velge styre, herunder leder og nestleder i styret 
- velge kontrollkomite  
- fastsette årsoppgjøret 
- velge revisor 
- fastsette honorar til tillitsvalgte 
- treffe avgjørelse i alle saker som gjelder virksomhetsendringer i sparebanken, oppkjøp  
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  av andre selskaper, eller andre saker av særlig viktighet for sparebanken.  Dette gjelder 
  likevel ikke ved oppkjøp av mindre selskaper innenfor sparebankens nåværende 
  virksomhetsområde, eller dersom saken av andre særlige grunner bør avgjøres av 
  styret, og først deretter forelegges forstanderskapet. 
 
I henhold til vedtekter gjeldende fra 05.01.2016, skal følgende saker behandles av det 
ordinære forstanderskapet: 

Valg av forstanderskapets leder og nestleder 
Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder disponering av overskudd/ 
utdeling av utbytte 
Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under forstanderskapet 

 
Sammensetning 
Forstanderskapets sammensetning fremkommer av vedtektene. Det lokale 
samfunnsansvaret vises gjennom sammensetningen av forstanderskapet, der både kundene 
(innskytervalgte), lokalsamfunnet (kommunevalgte), egenkapitalbeviseiere og de ansatte er 
representert. Sammensetningen etter nye vedtekter vedtatt 05.01.2016 vises i parentes. 
Forstanderskapet består av totalt 48 (32) medlemmer med 36 (23) varamedlemmer. 9 (6) 
medlemmer velges av innskytere (kunder) fordelt med 2 (1) fra Øvre Eiker, 3 (2) fra Nedre 
Eiker og 4 (3) fra Drammen. 9 (6) kommunevalgte (offentlig valgte) velges med forholds-
messige andeler fra kommunene Øvre Eiker, Nedre Eiker og Drammen. 12 (8) medlemmer 
velges av de ansatte og 18 (12) medlemmer velges av egenkapitalbeviseierne. Medlemmene 
av forstanderskapet velges for 4 år. Forstanderskapets medlemmer velges i tråd med 
sparebankloven (finansforetaksloven) og sparebankens vedtekter. Det fremkommer her at 
vervet er personlig og det er ikke mulig å møte ved fullmektig.  NUES’ anbefaling om bruk av 
fullmakt på generalforsamlingen er av denne grunn ikke aktuelt for egenkapitalbeviseiere i 
Sparebanken Øst. Forstanderskapets leder i 2015 har vært Frank Borgen og nestleder har 
vært Lars M. Lunde. 
 
Møter 
Forstanderskapet har ett fast møte hvert år. Utover dette innkalles forstanderskapet ved 
behov av forstanderskapets leder. Forstanderskapet hadde to møter i 2015. Innkalling til 
forstanderskapsmøter skjer med minst 8 dagers varsel, i tråd med sparebanklovens § 11,  
3. ledd. NUES anbefaler at innkalling skjer med 21 dagers varsel. Både sparebankens revisor, 
styret og eventuelle medlemmer av kontrollkomiteen som ikke er forstandere, får innkalling 
til forstanderskapsmøtene. Forstanderskapsmøtene ledes av forstanderskapets leder jf. 
vedtekter og sparebankloven og følger dermed anbefalingen om uavhengig møteledelse. Når 
det gjelder saksdokumenter, påmeldingsfrist, gjennomføring av valg og publisering av 
protokoller fra forstanderskapsmøter følger sparebanken NUES på alle punkter. 
 
I henhold til finansforetaksloven gjeldende fra 01.01.2016 vil innkalling til forstanderskapets 
møter heretter foretas av styret. Videre vil innkalling til møter skje med minst 21 dagers 
varsel, jfr. finansforetaksloven § 8-3, (1). 
 
Kontrollkomiteen     
Dette punktet omfattes ikke av anbefalingen. Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med 
sparebankens virksomhet i samsvar med sparebankloven § 13 og instrukser gitt av 



   Side 26 

forstanderskapet. Kontrollkomiteen går gjennom styrets protokoll, nummererte brev, jf. 
revisorloven § 5-4, og revisjonsberetning, prøver sikkerheten for utvalgte utlån samt ser 
etter at forvaltningen av sparebankens midler er forsvarlig. Styret og internrevisjonen plikter 
å gi kontrollkomiteen alle opplysninger som den mener er nødvendig for å kunne utføre sitt 
verv. Kontrollkomiteen gir uttalelser til forstanderskapet om årsregnskapet og 
årsberetningen og om det utarbeidede årsregnskapet bør fastsettes. Dersom 
kontrollkomiteen får kjennskap til betydelige forsømmelser, feil eller misligheter av større 
betydning eller rekkevidde, eller den mener at sparebanken har lidt store tap, plikter den 
straks å ta dette opp med Finanstilsynet. Kontrollkomiteen velges av forstanderskapets 
medlemmer. Kontrollkomiteen har i 2015 bestått av følgende personer:  
 
Eli Kristin Nordsiden, leder (fra 26.03.15) 
Randi H. Sandli 
Sjur Kortgaard 
Oddmar Nilsen (fra 26.03.15) 
Øivind Andersson (medlem og leder til 26.03.15) 
 
Administrasjonssekretær Nina Sem er sekretær for kontrollkomiteen. 
 
Finansforetaksloven har ingen bestemmelser om kontrollkomite. I henhold til 
vedtektsendring 05.01.2016 avvikles kontrollkomiteen med virkning fra samme dato. 
 
Valgkomiteer  
Det følger av sparebankens vedtekter at valg av medlemmer til forstanderskap og styre skal 
skje etter innstilling fra valgkomiteen. Det er 3 valgkomiteer i Sparebanken Øst: 
   
1) Valgkomite for forstanderskapet og styret 
2) Valgkomite for innskytervalgte (kunder fra 05.01.2016) 
3) Valgkomite for egenkapitalbeviseiere 
 
Ansattes representanter i styret og forstanderskap velges av og blant de ansatte i tråd med 
Forskrift nr. 9386 av 23.12.1977. Valgkomiteen for forstanderskapet består av 
representanter fra alle grupper som er representert i forstanderskapet, herunder også 
egenkapitalbeviseierne. Det skal sikre at forholdet mellom valgkomiteene og den som velges 
er hensyntatt uavhengighet og habilitet, og det er også vektlagt at de ulike valgkomiteer 
opprettholder sin uavhengighet til styret i sparebanken. De ulike valgkomiteer skal også sikre 
at tilgangen på nødvendig kompetanse er tilstede sett i forhold til de oppgaver valgkomiteen 
står overfor. 
 
Valgkomite for forstanderskapet og styret velges av og blant forstanderskapets medlemmer. 
Valgkomiteens sammensetning fremkommer av sparebankens vedtekter. NUES’ anbefalinger 
på dette punkt oppfylles så langt de passer i forhold til vedtektene. Valgkomiteens innstilling 
overfor forstanderskapet begrunnes i tråd med NUES. Valgkomiteen har utarbeidet egne 
retningslinjer som er godkjent av forstanderskapet. Valgkomite for forstanderskapet og 
styret har i 2015 bestått av følgende personer:  
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Kåre J. Grøtta, leder. Fra 26.03.15 Petter Qvam, leder 
Thomas F. Halvorsen 
Jon Aas 
Bent Inge Bye 
Anne Siri Rhoden Jensen, ansatt. Fra 26.03.15 Jan Christian Skau, ansatt 
 
Sparebanken oppfyller kravet om at flertallet i valgkomiteen er uavhengig av styret og øvrige 
ledende ansatte. Sparebankens vedtekter krever at alle medlemmene i valgkomiteen er 
medlemmer av forstanderskapet. NUES’ anbefaling om at minst ett medlem ikke bør være 
medlem av bedriftsforsamling, representantskap (forstanderskap) eller styret, er derfor ikke 
relevant.  
 
Valgkomiteen har i 2015 hatt separate møter med både styrets leder og sparebankens 
administrerende direktør. 
 
Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet 
Sparebanken Øst har ingen bedriftsforsamling. 
 
Styresammensetning 
Styret består av 7 eksterne medlemmer og 1 representant fra de ansatte med stemmerett. I 
tillegg møter ansattes vararepresentant. Administrerende direktør og viseadministrerende 
direktør har møterett, men ikke stemmerett i styret.  
 
Styrets sammensetning, styremedlemmenes bakgrunn og deltakelse på styremøter i 2015 er 
beskrevet i presentasjon av styret i Årsberetning for 2015. Detaljert informasjon om det 
enkelte styremedlem finnes også på vår hjemmeside www.oest.no/om oss/styret og ledelse. 
 
Vararepresentant for de ansatte møter i styremøtene. 
Administrerende direktør har møtt i 13 av 14 styremøter og viseadministrerende direktør 
har møtt i 13 av 14 styremøter. 
 
Valg av styre 
Valg av styremedlemmer skjer etter forberedelse av valgkomiteen nedsatt av 
forstanderskapet. Valgkomiteen utarbeider en innstilling til forstanderskapet. 
 
Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. Forstanderskapet velger styrets leder og 
nestleder. Styremedlemmenes kompetanse og yrkeserfaring blir fremlagt i forstanderskapet 
i forbindelse med valget. 
 
Uavhengighet 
Styret skal handle uavhengig og styrets medlemmer, med unntak av ansattes representant, 
vurderes som uavhengig av sparebankens vesentlige forretningsforbindelser og 
sparebankens daglige ledelse. Ingen av sparebankens ledende ansatte er med i styret. 
Sammensetningen av styret utgjør et mangfold der kompetanse og ferdigheter legger 
grunnlaget for utføring av det nødvendige styrearbeidet. Det fremkommer i styreinstruksen 
at styret opptrer som et kollegium. Ansvar for de vedtak og de disposisjoner som styret 
foretar, tilligger imidlertid det enkelte styremedlem.  
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Styremedlemmers beholdning av egne egenkapitalbevis 
Styremedlemmer som har egenkapitalbevis i Sparebanken Øst per 31.12.2015 fremkommer i 
note 56. 
 
Styrets arbeid 
Styrets oppgaver  
Styret leder sparebankens virksomhet i samsvar med lov, forskrift, vedtekter og nærmere 
instrukser gitt av forstanderskapet. 
 
Forvaltningen av sparebanken hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering 
av virksomheten, herunder påse at kravene til organisering av banken og etablering av 
forsvarlige styrings- og kontrollsystemer blir etterkommet. 
 
Styret skal fastsette planer og budsjetter for bankens virksomhet. Styret skal også fastsette 
retningslinjer for virksomheten, herunder regler om taushetsplikt for opplysninger om 
banken og dens virksomhet. 
 
Styret skal holde seg orientert om bankens økonomiske stilling og plikter å påse at dens 
virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Styret 
skal minst én gang per kvartal ha møte med revisor uten at daglig leder eller andre fra den 
daglige ledelsen er tilstede. 
 
Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og bankens virksomhet for øvrig. Styret skal 
fastsette instruks for daglig leder og sørge for at daglig leder regelmessig gir styret 
underretning om bankens virksomhet, stilling og resultatutvikling. 
 
Styret iverksetter de undersøkelser det finner nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver.   
 
Styret har ansvaret for at sparebanken til enhver tid har den egenkapital som er forsvarlig ut 
fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i sparebanken. Styret har delegert deler av 
forvaltningsansvaret til administrasjonen gjennom ulike delegasjonsvedtak. Vedtakene er 
gitt med ulik varighet. Styret har videre fastsatt instruks for internrevisor som skal foreta 
operasjonell revisjon i tråd med gjeldende standarder for slik revisjon. Sparebanken Østs 
internrevisor er KPMG.  
 
Taushetsplikt 
Alle tillitsvalgte i Sparebanken Øst er underlagt de samme regler om taushet, etikk og 
habilitet som gjelder for sparebankens ansatte generelt. Uavhengighet mellom 
sparebankens ulike styrende og kontrollerende organer er et sentralt kriterium for forsvarlig 
styring av virksomheten. Blant de tillitsvalgte i Sparebanken Øst foreligger det etter styrets 
vurdering ingen nærstående forhold eller personlige relasjoner som kan påvirke den enkelte 
tillitsvalgtes uavhengighet og dømmekraft.  
 
Styreinstruks 
Styrets ansvar og arbeidsoppgaver er fastsatt i sparebankloven, finansieringsvirksomhets-
loven og vedtektene. Finansforetaksloven erstatter sparebankloven og finansierings-
virksomhetsloven fra 01.01.2016. Styret har utarbeidet egen styreinstruks som er gjenstand 
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for jevnlig revidering. Instruksen ble sist revidert 10.02.2015. Instruksen beskriver hvilket 
ansvar styret har, hvilke saker styret skal behandle og hvilke regler som skal ligge til grunn 
for saksbehandlingen.  Styret har fastsatt instruks for administrerende direktør som forestår 
den daglige ledelsen av sparebanken. Styreinstruksen og instruks for daglig leder angir 
ansvars- og oppgavefordelingen mellom styret og daglig leder.  
 
Finansiell rapportering 
Styret mottar månedlige økonomirapporter hvor sparebankens økonomiske og finansielle 
status kommenteres. Månedsrapportene danner grunnlaget for intern styring og 
kommunikasjon om status i sparebanken. Styret mottar periodiske rapporter som viser 
sparebankens etterlevelse av delegerte fullmakter, samt kvartalsvise rapporter som viser 
utviklingen i sparebankens totale risikobilde. 
 
Årsplan 
Styret utarbeider en årsplan for sitt arbeid. Årsplanen inneholder blant annet møteplan for 
året, oversikt over faste oppgaver på bestemte møter og finansiell kalender. Styret foretar 
hvert år en egenevaluering. Evalueringen omfatter styremedlemmers kompetanse, styrets 
sammensetning og måten styret fungerer på både som gruppe og individuelt. Styrets 
egenevaluering er tilgjengelig for valgkomiteen til forstanderskapet. 
 
 
Styrekomiteer 
Godtgjørelsesutvalg 
Det er etter krav i finansieringsvirksomhetsloven §§ 2-18 flg., fra 01.01.2016 
finansforetaksloven § 15-1 flg., og forskrift om godtgjørelser i finansforetak etablert et 
godtgjørelsesutvalg i sparebanken. Godtgjørelsesutvalget har som oppgave å forberede for 
styret retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte. De skal videre sørge for at foretaket 
til enhver tid har og praktiserer retningslinjer og rammer for godtgjørelsesordningen som er i 
samsvar med forskrift om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner, verdipapirforetak og 
forvaltningsselskap for verdipapirfond. 
Utvalget utfører sine oppgaver i tråd med retningslinjer fastsatt av styret. Utvalget utpeker 
selv sin leder. Medlemmene er valgt av styret. Godtgjørelsesutvalget har i 2015 bestått av 
følgende medlemmer: 
 
Hanne Margrete Lenes Solem, leder 
Sverre Nedberg 
Jorund Rønning Indrelid 
Inger Helen Pettersen, ansattes representant i styret 
 
Viseadministrerende direktør Kjell Engen har vært sekretær for utvalget. Styret har godkjent 
Retningslinjer for godtgjørelser i Sparebanken Øst. 
 
Revisjonsutvalg 
Sparebanken har etter krav i sparebankloven § 17 c, fra 01.01.2016 finansforetaksloven § 8-
18, etablert revisjonsutvalg etter de retningslinjer som loven beskriver. Medlemmene er 
valgt av styret og velges for ett år av gangen. Utvalgets leder utpekes av styret. 
Revisjonsutvalgets hovedoppgaver er å forberede styrets oppfølging av regnskap og 
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rapportering, overvåke systemer for risikostyring og internkontroll, internrevisjonens arbeid 
samt vurdere og overvåke revisors uavhengighet.  
 
Utvalget utfører sine oppgaver etter instruks fastsatt av styret. Revisjonsutvalget har 6 til 7 
møter per år. Revisjonsutvalget har i 2015 bestått av følgende medlemmer: 
 
Øivind Andersson, leder fra 05.05.15 
Sverre Nedberg, leder til 05.05.15 
Hanne Margrete Lenes Solem 
Elly Therese Thoresen til 05.05.15 
 
Risikoutvalg 
Sparebanken har etter krav i finansieringsvirksomhetsloven § 2-9b, fra 01.01.2016 
finansforetaksloven § 13-6, (4), etablert risikoutvalg som loven beskriver. Medlemmene av 
utvalget er valgt av styret og velges for ett år av gangen. Utvalgets leder utpekes av styret. 
Risikoutvalgets hovedoppgave er å forberede for og rådgi styret i forhold til sparebankens 
eksisterende og fremtidige risikoappetitt og risikostrategi samt oppfølging og 
implementering av denne strategien. Det tilligger også utvalget å overvåke i hvilken grad 
sparebankens prising av produkter ut mot kundene fullt ut reflekterer den risiko 
sparebanken bærer. Utvalget utfører sine oppgaver etter instruks fastsatt av styret. 
Risikoutvalget har 6 til 7 møter per år i tilknytning til møtene i revisjonsutvalget. 
Risikoutvalget har i 2015 bestått av følgende medlemmer: 
 
Morten A. Yttreeide, leder fra 05.05.15 
Sverre Nedberg, leder til 05.05.15 
Elly Therese Thoresen 
Hanne Margrete Lenes Solem til 05.05.15 
 
Det skrives protokoll fra møtene i revisjonsutvalget og risikoutvalget. Protokollene blir 
presentert av utvalgenes leder for det samlede styret i påfølgende styremøter. 
 
Risikostyring og internkontroll 
Risikostyring skal støtte opp under sparebankens utvikling og måloppnåelse og skal sikre 
finansiell stabilitet og forsvarlig forretningsdrift. Dette oppnås gjennom en risikoprofil som 
kjennetegnes ved en sterk risikokultur og en høy bevissthet om risikostyring. 
For å sikre en effektiv og hensiktsmessig prosess for risikostyring og internkontroll har 
sparebanken lagt til grunn COSO-modellen. Dette er et anerkjent rammeverk for risikostyring 
og internkontroll. Modellen baseres på at risikostyring og internkontroll gjelder alle deler av 
virksomheten samtidig som et helhetlig perspektiv legges til grunn. Videre omfatter 
risikostyring og internkontroll både strategiske og operative forhold samt at det settes særlig 
fokus på kvalitet i ekstern rapportering og etterlevelse av lover og regler. Modellen bygger 
på følgende komponenter: 
 

Internt miljø 
Bedriftskulturen er grunnmuren i helhetlig risikostyring og internkontroll og består av 
ledelsesfilosofi, lederstil, menneskene i organisasjonen med deres holdninger, 
verdigrunnlag, etiske retningslinjer, kontroll- og styringsstruktur og organisering. 
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Etablering av målsettinger 
Målsettinger må være etablert før man kan identifisere og vurdere risikoer i forhold 
til måloppnåelse og iverksette nødvendige tiltak for å håndtere risikoene. 
Målsettingene må støtte og være i samsvar med sparebankens formål og avspeile 
sparebankens risikoappetitt. 
 
Identifisering av risikoer 
Hendelser som kan påvirke implementering av strategi eller måloppnåelse må 
identifiseres. Dette må skje løpende og ved vesentlige endringer i sparebankens 
virksomhet. 
 
Risikovurdering 
Identifiserte risikoer analyseres for å bestemme hvordan de skal håndteres. 
Vurderingen skal omfatte alle vesentlige risikoer, både forretningsmessige og 
operasjonelle risikoer. Alle vesentlige risikoer skal i størst mulig grad kvantifiseres. 
 
Risikohåndtering 
Ulike alternativer for å håndtere risikoer blir evaluert; unngå, akseptere, redusere 
gjennom ulike tiltak eller dele risikoen med andre. 
 
Kontrollaktiviteter 
Retningslinjer og rutiner som blir etablert og implementert for å sikre at formen for 
risikohåndtering som er valgt blir gjennomført på en effektiv måte. 
 
Informasjon og kommunikasjon 
Prosesser som sikrer at relevant informasjon identifiseres og kommuniseres i riktig 
form til rett tid. 
 
Oppfølging 
Skal gi styret og ledelsen rimelig grad av sikkerhet for at virksomheten gjennomføres 
som planlagt og at alle vesentlige risikoer avdekkes, styres og kontrolleres på en 
effektiv måte. 

 
Roller og ansvar 
Sparebankens styre har det overordnede ansvar for risikostyring og internkontroll. Styret 
fastsetter prinsipper for risikostyring og internkontroll, fastsetter risikotoleranser, har ansvar 
for at sparebanken har tilstrekkelig kapital i forhold til den underliggende risiko og 
fremtidige vekstplaner og skal påse at risikostyringen og internkontrollen blir etablert og 
gjennomført i samsvar med lover og forskrifter, vedtekter, pålegg fra Finanstilsynet og 
retningslinjer gitt fra styret til administrasjonen. 
 
Administrerende direktør er ansvarlig for å utarbeide og følge opp at det er etablert en 
forsvarlig risikostyring og internkontroll etter retningslinjer fastsatt av styret. Videre 
omfatter ansvaret at risikostyring og internkontroll blir dokumentert, gjennomført og 
overvåket på en forsvarlig måte og at rapporteringsplikten til styret er i samsvar med lover, 
forskrifter, vedtekter og sparebankens vedtatte prinsipper for dette. Ansvaret omfatter også 
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at risikostyringssystemene gjennomføres og følges opp og kontrollene dokumenteres i 
samsvar med lover, forskrifter, strategi/policy og rutiner, samt at risikostyringsprosessen er 
hensiktsmessig og effektiv. 
 
Lederne for de enkelte forretningsområder har ansvar for å identifisere, håndtere, 
kontrollere og rapportere risikoer. Dette gjøres blant annet gjennom årlig gjennomgang av 
nøkkelprosesser hvor ledelsen definerer sparebankens mest kritiske forretningsområder og 
foretar en risikovurdering av hvert enkelt område og tiltak som iverksettes for å redusere 
identifiserte risikoer. Lederne skal halvårlig avgi en bekreftelse på gjennomført internkontroll 
og at denne fungerer som forutsatt. Lederne har ansvar for at alle hendelser rapporteres til 
sentralt hendelsesregister. 
 
Avdeling styring og kontroll er ansvarlig for risikomodeller og videreutvikling av 
risikosystemer, å påse at risikostyringssystemene implementeres, benyttes og følges opp og 
følge opp sparebankens risikostatus og utvikling i forhold til vedtatte risikostrategiske måltall 
og forretningsstrategi. Avdelingen skal motta og/eller utarbeide periodisk og tilstrekkelig 
informasjon for å ivareta og følge opp rapportering til administrerende direktør. Videre skal 
avdelingen sørge for at det opprettes effektive systemer og prosesser for etterlevelse av 
gjeldende regelverk samt fange opp endringer i lover/forskrifter, bransjestandarder og 
interne retningslinjer og sørge for at disse blir implementert i sparebanken. Avdelingen 
koordinerer den årlige lederbekreftelsen i henhold til finanstilsynets forskrift om 
risikostyring og kontroll og har ansvar for sentralt hendelsesregister. Avdelingen skal teste, 
vurdere og gi råd om internkontrollen samt delta i møter i styrets risikoutvalg. 
 
Internrevisjon har ansvar for uavhengig overvåking av at risikostyringssystemene er effektive 
og fungerer som forutsatt. Internrevisjonen rapporterer til styret, har rett til å møte i 
styremøtene og avgir rapport om risikostyringen og internkontrollen minimum én gang per 
år. De gir videre råd til styret og ledelsen om sparebankens risikostyring, utforming og 
etterlevelse av kontroller samt etterlevelse av etablerte rutiner, prosedyrer og retningslinjer. 
Sparebankens internrevisor har i 2015 vært KPMG. Sparebanken finner at KPMG har den 
nødvendige kompetanse innen de sentrale fag- og risikoområder som påvirker sparebankens 
drift. Sparebankens to datterselskap, AS Financiering og Sparebanken Øst Boligkreditt AS, er 
også underlagt lovpålagt internrevisjon. 
 
Sparebankens balansestyringskomite (BSK) har jevnlige møter der status og tiltak med 
hensyn til likviditetssituasjonen diskuteres. I BSK møter administrerende direktør, 
viseadministrerende direktør, daglig leder i Sparebanken Øst Boligkreditt AS og finanssjef. 
 
Innenfor personmarkedet er det etablert sentrale kredittavdelinger som er de besluttende 
organene for kredittgivning til kunder i personmarkedet. Den enkelte kredittavdeling er 
lokalisert og organisert som en enhet, men behandler ulike markedskanaler. Alle 
avdelingene er organisert under direktør kreditt. Innenfor alle kredittavdelinger er det 
etablert individuelle fullmakter og fullmaktsmatriser som beskriver eksisterende 
fullmaktshierarki. 
 
BM Kreditt er en sentral kredittfunksjon og er det besluttende organ ved kredittgivning til 
mindre bedriftskunder som behandles via sparebankens kontornett. Avdelingen er 
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organisert som en enhet og har ikke salgsansvar. Medarbeiderne i avdelingen har egne 
individuelle fullmakter i henhold til vedtatt fullmaktsmatrise. 
 
Kredittavdelingen fatter beslutninger om kreditt over en bestemt størrelse til kunder i 
bedriftsmarked og personmarked. Avdelingen består av 2 kredittsjefer samt 1 senior 
kredittkonsulent. Overgår kredittgivning fullmakt gitt kredittavdelingen, behandles sakene i 
kredittavdelingen og besluttes på et overordnet nivå i henhold til gjeldende 
fullmaktsmatriser. Inngåelse av mindre engasjementer gjøres i henhold til vedtatte rammer 
og personlige fullmakter i bedriftsmarkedsavdelingen.  
 
Risikokomiteen har til formål å vurdere risikoeksponering og risikorapportering. Komiteen 
skal gjøre vurderinger av kapitalbehovet. Komiteens medlemmer er kredittsjef BM, 
avdelingsbanksjef PM Kreditt, finanssjef, avdelingssjef innfordring, IT-sjef og controllere. 
Komiteens konklusjoner og merknader protokollføres. Protokollførte merknader, samt en 
erklæring om at risikorapporten er gjennomgått og viser riktige eksponeringer, følger med 
som et vedlegg til risikorapporten.  Rapporten går til styret hvert kvartal. 
 
Regnskapsavdelingen har ansvar for finansiell rapportering, intern økonomistyring,  skatt og 
avgift. 
 
Det er opprettet en egen operativ stilling som anti hvitvaskansvarlig. Stillingen innebærer en 
oppfølging av etterlevelsen av regelverket og en kontroll av alle kundeopprettelser. 
 
Flere uavhengige organer foretar selvstendige evalueringer av sparebankens profil, 
oppfølging og organisering med hensyn til håndtering av finansiell og operasjonell risiko. 
Dette omfatter kontrollkomiteen, internrevisor, eksternrevisor og Moody’s Investor Service.  
 
Godtgjørelse til styret og tillitsvalgte 
Godtgjørelse til styret, forstanderskapet, kontrollkomiteen og valgkomiteen, fastsettes av 
forstanderskapet. Godtgjørelsen er søkt tilpasset den arbeidsmengde og det ansvar som 
påhviler de tillitsvalgte, og er opplyst i notene til årsregnskapet. Honoraret er uavhengig av 
sparebankens resultater og utgjør et bestemt beløp. Det er ingen resultatbaserte eller 
variable godtgjørelser til sparebankens tillitsvalgte. Godtgjørelse til styret er opplyst i note 
31 til årsregnskapet. Ingen av styrets medlemmer har i 2015 utført andre oppgaver for 
sparebanken enn styrevervet. 
 
Godtgjørelse til ledende ansatte 
I henhold til gjeldende lovverk, finansieringsvirksomhetsloven §§ 2-18 til 2-22, fra 
01.01.2016 finansforetaksloven § 15-1 til 15-6, fastsetter styret nødvendige retningslinjer for 
ledende ansattes godtgjørelser. Godtgjørelse til ledende ansatte er opplyst i note 31 til 
årsregnskapet. Fastlønnen utgjør hovedinntekten til alle ansatte i Sparebanken Øst. Styret 
fastsetter godtgjørelsen til administrerende direktør. Administrerende direktør fastsetter 
godtgjørelsen til toppledergruppen. Det er ingen avtale om variabel godtgjørelse eller 
opsjons- eller bonusavtaler. Styret kan beslutte å tildele administrerende direktør og 
viseadministrerende direktør engangstillegg. Øvrig toppledelse tar del i styrevedtatt ordning 
om overskuddsdeling. 
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Informasjon og kommunikasjon 
Sparebankens målsetting for informasjon og kommunikasjon er basert på åpenhet og 
tilgjengelighet. For å sikre den nødvendige informasjonsflyt, skal finansiell informasjon 
offentliggjøres i tråd med fastsatt finansiell kalender på sparebankens internettsider, ved 
innsendelse av opplysningene til Oslo Børs og ved presentasjoner for investorer og andre 
interessenter. Sparebanken arrangerer åpne investorpresentasjoner i forbindelse med at 
års- og kvartalsresultater blir lagt frem. Presentasjonene i forbindelse med års- og 
kvartalsresultater gjøres tilgjengelige på sparebankens nettside samtidig med 
presentasjonen. Regelverket for informasjon og kommunikasjon, regler om god børsetikk, i 
tillegg til et generelt krav om likebehandling setter imidlertid begrensninger for 
sparebankens mulighet til å utgi informasjon, herunder også for analytikere.  
 
Sparebanken Øst har utarbeidet retningslinjer for investorpleie. Retningslinjene viser til at 
sparebanken ønsker å ha en utstrakt og effektiv kommunikasjon med de finansielle 
markedene der åpenhet og troverdighet vektlegges. Sparebanken ønsker et langsiktig og 
gjensidig fordelaktig forhold med flest mulig meglerforetak. Investeringsbeslutninger skal 
være tuftet på økonomiske kalkyler fremfor relasjoner. Sparebanken skal være positiv til 
investeringsbeslutninger som ikke nevneverdig endrer aktuelle lønnsomhetsestimater, og 
som vil være gunstig for investor. Meglerkontakt skal skje gjennom Finansavdelingen for å 
sikre at informasjonen som går ut og kommer inn er ensartet.  
 
Informasjon som vurderes som viktig og sensitiv vil først bli meddelt Oslo Børs. Sparebanken 
vil tilstrebe korrekt og velbalansert informasjon både skriftlig og muntlig, og ingen investorer 
skal forfordeles. All informasjon som tilbys skal distribueres til alle investorkretser og den 
skal presenteres på en entydig måte. Sparebanken skal tilstrebe tilgjengelighet for investorer 
og henvendelser skal besvares innen rimelig tid. Informasjon som anses som sentral for 
investorer skal distribueres via sparebankens hjemmeside, Oslo Børs og via mail. 
 
Overtakelse 
Sparebanker kan ikke overtas av andre foretak eller enkeltpersoner. NUES’ anbefaling på 
dette punkt er av den grunn ikke relevant for sparebanker. Forstanderskapet skal treffe 
avgjørelse i alle saker som gjelder virksomhetsendringer i sparebanken, oppkjøp av andre 
selskaper eller andre saker av særlig viktighet for sparebanken. Dette gjelder likevel ikke ved 
oppkjøp av mindre selskaper innenfor sparebankens nåværende virksomhetsområde, eller 
dersom saken av andre særlige grunner bør avgjøres av styret og først deretter forelegges 
forstanderskapet. 
 
Revisor 
Revisjon av Sparebanken Øst foretas etter anerkjente revisjonsprinsipper med hensyn til 
planlegging, gjennomføring og beretning. Ernst & Young AS er sparebankens eksterne 
revisor. Eksternrevisor møter minst en gang i året i revisjonsutvalget og på styremøte og 
gjennomgår sine vurderinger av sparebankens risikoer. Ekstern revisor deltar alltid på 
styremøtet ved fastsettelse av årsregnskapet og på regnskapsmøtet i revisjonsutvalget, og 
går gjennom sin vurdering av vesentlige forhold i sparebanken. For øvrig deltar 
eksternrevisor i styremøter etter behov. Minst en gang per år har eksternrevisor møte med 
styret uten at daglig ledelse er til stede. Fra 01.01.2016 er det i henhold til 
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finansforetaksloven § 8-6 (3) krav om at styret minst én gang per kvartal har møte med 
revisor uten at daglig ledelse er til stede.  Eksternrevisor blir innkalt til alle 
forstanderskapsmøter. Det henvises for øvrig til note 34 i årsregnskapet, i forbindelse med 
godtgjørelse til revisor, herunder fordelingen av godtgjørelsen.  
 
 
Finansiell kalender for 2016 
Offentliggjøring av kvartalsresultater 

Forstanderskapsmøte 5. januar 2016 
Foreløpig resultat 2015 (4. kvartal 2015) 10. februar 2016 
Årsregnskap 2015 31. mars 2016 
Ex. Utbyttedato 1. april 2016 
Utbetaling utbytte 12. april 2016 
1. kvartal 2016 11. mai 2016 
2. kvartal 2016 14. juli 2016 
3. kvartal 2016 2. november 2016 

 
 
 
Investorkontakter 
 
Adm. dir. Pål Strand   Viseadm. dir. Kjell Engen Sparebanken Øst  
9162 4428    9577 5003   Tlf.: 03220 
paal.strand@oest.no  kjell.engen@oest.no  Postboks 67, 3301 Hokksund 

www.oest.no 
firmapost@oest.no  
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BALANSE   

Konsern Konsern Morbank Morbank
31.12.15 31.12.14 Beløp i mill. kroner Noter 31.12.15 31.12.14

EIENDELER
378,0 481,5 Kontanter og fordringer på sentralbanker  378,0 481,5

8,1 7,5 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 15,16,20 2.101,3 2.337,2
27.975,8 28.697,8 Utlån til og fordringer på kunder 10,11,12,13,14,20 17.717,9 18.986,3
4.554,6 3.904,0 Sertifikater, obligasjoner m.v. til virkelig verdi 20,23,36 4.554,6 3.904,0

478,1 457,5 Aksjer og andeler 20,23,37 478,1 457,5
494,7 604,1 Finansielle derivater 20,21,22,23 282,5 352,7
205,6 205,8 Sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall 20,23,36 205,6 205,8

0,0 0,0 Eierinteresser i konsernselskap 38 887,5 887,3
0,0 0,0 Utsatt skatt eiendel 35 15,0 11,1

249,8 395,8 Investeringseiendommer 39 0,0 0,0
131,6 134,5 Varige driftsmidler 39 77,8 80,5
25,3 108,9 Andre eiendeler 41 4,0 10,0
7,5 8,7 Forsk.bet. ikke påløpte kostn. og opptj. ikke mottatte inntekter 42 8,0 9,1

34.509,1 35.006,1 SUM EIENDELER 26.710,3 27.723,0

GJELD OG EGENKAPITAL
150,3 210,5 Gjeld til kredittinstitusjoner 20,43,47 424,8 469,6

13.159,3 13.397,0 Innskudd fra og gjeld til kunder 20,44 13.179,5 13.420,0
68,4 56,8 Finansielle derivater 20,21,22,23 68,4 56,8

17.205,3 17.549,9 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 20,45,47 9.557,4 10.375,7
98,4 105,5 Betalbar skatt 35 51,4 57,1
68,6 74,8 Andre forpliktelser 48 52,4 51,4
34,9 34,7 Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 28,9 29,5
59,7 87,6 Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 49,50 57,6 82,5
10,2 20,5 Utsatt skatt forpliktelse 35 0,0 0,0

702,9 703,1 Ansvarlig lånekapital 20,46,47 702,9 703,1

31.558,0 32.240,4 SUM GJELD 24.123,3 25.245,7
595,1 595,1 Innskutt egenkapital 55 595,1 595,1

2.356,0 2.170,6 Opptjent egenkapital 1.991,9 1.882,2

2.951,1 2.765,7 SUM EGENKAPITAL 6 2.587,0 2.477,3

34.509,1 35.006,1 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 26.710,3 27.723,0

                                                  Hokksund, 31. desember 2015
                                                       Drammen, 10. mars 2016



ENDRING EGENKAPITAL KONSERN

ENDRING EGENKAPITAL MORBANK



KONTANTSTRØMOPPSTILLING



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTE 1 - GENERELL INFORMASJON   
 

NOTE 2 - REGNSKAPSPRINSIPPER 



















NOTE 3 - VURDERINGER OG ANVENDELSE AV ESTIMATER 



NOTE 4 - DRIFTSSEGMENTER 



NOTE 5 - STYRING AV FINANSIELL RISIKO I SPAREBANKEN ØST 







NOTE 6 - KAPITALDEKNING   



NOTE 7 - KREDITTRISIKO 



NOTE 8 - KREDITTKVALITET PR. KLASSE AV FINANSIELLE EIENDELER 





NOTE 9 - ALDERSFORDELING PÅ FORFALTE, MEN IKKE NEDSKREVNE UTLÅN 



NOTE 10 - KREDITTRISIKO FORDELT PÅ KLASSER 







NOTE 11 - FORDELING AV UTLÅN OG GARANTIER TIL KUNDER ETTER SEKTOR, NÆRING OG 
GEOGRAFI 



NOTE 12 - UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KUNDER 



NOTE 13 - TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER KUNDER 





NOTE 14 - UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KUNDER KNYTTET TIL FINANSIELLE 
LEIEAVTALER 



NOTE 15 - UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KREDITTINSTITUSJONER  

NOTE 16 - TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER KREDITTINSTITUSJONER 



NOTE 17 - RENTERISIKO 











NOTE 18 - LIKVIDITETSRISIKO 













NOTE 19 - VALUTARISIKO  

NOTE 20 - KLASSIFISERING AV FINANSIELLE EIENDELER OG FORPLIKTELSER 





NOTE 21 - FINANSIELLE DERIVATER 





 
NOTE 22 - MOTREGNING FINANSIELLE INSTRUMENTER 

Konsern 
Pr. 31.12.15 var eksponeringen som følger: 

 
 

Brutto beløp 

 
 

Motregnet 
Balanseført 

beløp 

Beløp som er 
gjenstand for 
nettooppgjør 

Beløp etter 
mulig 

nettooppgjør 
      
Finansielle derivater eiendeler 212,2 0,0 212,2 0,0 212,2 
Finansielle derivater gjeld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Konsern 
Pr. 31.12.14 var eksponeringen som følger: 

 
 

Brutto beløp 

 
 

Motregnet 
Balanseført 

beløp 

Beløp som er 
gjenstand for 
nettooppgjør 

Beløp etter 
mulig 

nettooppgjør 
      
Finansielle derivater eiendeler 251,4 0,0 251,4 0,0 251,4 
Finansielle derivater gjeld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



NOTE 23 - FINANSIELLE EIENDELER OG FORPLIKTELSER 









NOTE 24 - FORFALLSANALYSE AV EIENDELER OG FORPLIKTELSER 





NOTE 25 - MELLOMREGNING MED KONSERNSELSKAP 



NOTE 26 - NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER  



NOTE 27 - UTBYTTE OG ANDRE INNTEKTER AV VERDIPAPIRER MED VARIABEL AVKASTNING 

NOTE 28 - NETTO PROVISJONSINNTEKTER 



NOTE 29 - NETTO VERDIENDRING OG GEVINST/TAP FRA FINANSIELLE INSTRUMENTER 



NOTE 30 - ANDRE DRIFTSINNTEKTER 

NOTE 31 - LØNN OG ANDRE GODTGJØRELSER 









NOTE 32 - NÆRSTÅENDE PARTER 

NOTE 33 - ANDRE DRIFTSKOSTNADER 

  

NOTE 34 - GODTGJØRELSE REVISOR  



NOTE 35 - SKATTER 



NOTE 36 - SERTIFIKATER OG OBLIGASJONER 





NOTE 37 - AKSJER OG EGENKAPITALBEVIS  

NOTE 38 - EIERINTERESSER I KONSERNSELSKAP 



NOTE 39 - VARIGE DRIFTSMIDLER OG INVESTERINGSEIENDOMMER 



NOTE 40 - OPERASJONELLE LEASINGAVTALER 

NOTE 41 - ANDRE EIENDELER 



NOTE 42 - FORSKUDDSBETALTE IKKE PÅLØPTE KOSTNADER OG OPPTJENTE IKKE MOTTATTE 
INNTEKTER 

NOTE 43 - GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER 

NOTE 44 - INNSKUDD FRA OG GJELD TIL KUNDER 



 NOTE 45 - GJELD STIFTET VED UTSTEDELSE AV VERDIPAPIRER 

NOTE 46 - ANSVARLIG LÅNEKAPITAL 

NOTE 47 - LANGSIKTIGE INNLÅN FORDELT PÅ FORFALLSTIDSPUNKT 





NOTE 48 - ANDRE FORPLIKTELSER 

NOTE 49 - AVSETNINGER FOR PÅLØPTE KOSTNADER OG FORPLIKTELSER 



NOTE 50 - PENSJONSFORPLIKTELSER 









NOTE 51 - GARANTIANSVAR 



NOTE 52 - PANTSTILLELSER OG FORTRINNSRETT 

NOTE 53 - KOSTNADER KNYTTET TIL BANKENES SIKRINGSFOND 

NOTE 54 - TILLEGGSINFORMASJON KONTANTSTRØMOPPSTILLING 



NOTE 55 - EGENKAPITALBEVIS 







NOTE 56 - TILLITSVALGTE 





 Statsautoriserte revisorer 
Ernst & Young AS 
 
Engene 22, NO-3015 Drammen 
Postboks 560 Brakerøya, NO-3002 Drammen 

 Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA 
Tlf:   +47 32 83 88 90 
Fax: +47 32 83 86 25 
www.ey.no 
Medlemmer av Den norske revisorforening 
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Til forstanderskapet i 
Sparebanken Øst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISORS BERETNING  

Uttalelse om årsregnskapet 
Vi har revidert årsregnskapet for Sparebanken Øst, som består av selskapsregnskap og 
konsernregnskap. Selskapsregnskapet og konsernregnskapet består av balanse per 31. desember 
2015, resultatregnskap, oppstilling over totalresultat, oppstilling over endringer i egenkapitalen og 
kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige 
anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. 

Styrets og administrerende direktørs ansvar for årsregnskapet 
Styret og administrerende direktør er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et 
rettvisende bilde i samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU, og for 
slik intern kontroll som styret og administrerende direktør finner nødvendig for å muliggjøre 
utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller feil. 

Revisors oppgaver og plikter 
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har 
gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og 
planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon. 

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og 
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder 
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes 
misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er 
relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å 
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk 
for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering 
av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet 
av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. 

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon om selskapsregnskapet og vår konklusjon om konsernregnskapet.  
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Konklusjon 
Etter vår mening er årsregnskapet for Sparebanken Øst avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av selskapets og konsernets finansielle stilling per 31. desember 2015 og av deres 
resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med 
International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU. 

Uttalelse om øvrige forhold  

Konklusjon om årsberetningen og om redegjørelser om eierstyring og selskapsledelse 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen og i redegjørelsene om eierstyring og selskapsledelse om årsregnskapet og 
forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at styret og administrerende direktør har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig 
og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov 
og god bokføringsskikk i Norge.  

 
 
 
Drammen, 10. mars 2016  
ERNST & YOUNG AS 
 
 

 
Atle Terum 
statsautorisert revisor 
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ÅRSBERETNING FRA KONTROLLKOMITEEN FOR 2015 
 
 
Kontrollkomiteen i Sparebanken Øst har ført kontroll og tilsyn med bankens virksomhet og 
påsett at virksomheten er drevet i samsvar med bestemmelsene i Lov om 
finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner, Sparebankloven, bankens vedtekter, 
forstanderskapets vedtak og andre bestemmelser som banken har plikt til å rette seg etter. 
 
Kontrollkomiteen har gjennomgått styrets protokoller, og for øvrig foretatt de undersøkelser 
som loven og komiteens instruks bestemmer. Kontrollkomiteen har gjennomgått styrets 
årsberetning, resultatregnskap og balanse uten at dette gir foranledning til noen bemerkninger, 
og har således funnet styrets vurdering av foretakets økonomiske stilling dekkende. 
 
Alle dokumenter og opplysninger som komitéen mener har vært nødvendige for utførelsen av 
arbeidet, er forelagt kontrollkomiteen.  
 
Samarbeidet med bankens styre, administrasjon og revisjon har vært meget bra. 
 
Kontrollkomiteen viser til revisors beretning og vil anbefale at resultatregnskapet og balansen, 
samt konsernoppgjør fastsettes som bankens og konsernets regnskap for 2015. 
 
 
                                            Drammen, 10. mars 2016   
 
 
 

 

 

                                                         
Eli Kristin Nordsiden                                                                Randi H. Sandli             
 
 

         

                                
Oddmar Nilsen    Sjur Kortgaard       



HOVEDKONTOR
Bragernes Torg 2, Drammen
Postboks 67, 3301 Hokksund

Telefon: 03220
Fax: 32 89 32 58

E-post: firmapost@oest.no
oest.nooest.no




